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ABSTRAK

Rustaningrum, Nanik. 2010. Pengembangan Perangkat Pembelajaran 
Sistem Reproduksi Manusia dengan Multimedia Berbasis Cooperative 
Learning. Skripsi, Jurusan Biologi FMIPA Universitas Negeri Semarang. Dr. 
Lisdiana,M.Si dan drh. Wulan Christijanti,M.Si

Dalam KTSP, guru diberi kewenangan untuk mengembangkan strategi 
pembelajaran, salah satu caranya dengan pengembangan perangkat pembelajaran. 
Dari hasil observasi dan wawancara yang dilakukan di SMP Negeri 41 Semarang 
dan SMP Negeri 2 Maos, diperoleh informasi bahwa guru masih menggunakan 
perangkat pembelajaran dengan standar minimal BSNP tanpa pengembangan. 
Sementara itu, di kedua sekolah tersebut sudah dilengkapi dengan sarana dan 
prasarana yang sangat memadai untuk proses belajar mengajar, tetapi 
penggunaannya belum maksimal. Oleh Karena itu, dikembangkan suatu 
perangkat pembelajaran dengan multimedia berbasis cooperative learning. 
Perangkat pembelajaran tersebut diharapkan mampu meningkatkan hasil belajar 
dan aktivitas siswa, khususnya pada materi sistem reproduksi manusia.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan Metode Research and 
Development (R&D). Pada penelitian dilakukan validasi oleh pakar media, pakar 
materi, dan pakar evaluasi. Implementasi produk skala kecil dilaksanakan di kelas 
IXB SMP Negeri 41 Semarang. Sementara itu, uji coba produk skala besar 
dilaksanakan di SMP Negeri 2 Maos. Kelas yang digunakan untuk uji coba 
adalah kelas IXA dan IXB.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa penilaian pakar media 
terhadap multimedia yang dikembangkan adalah sebesar 90,48% atau mencapai 
kriteria sangat tinggi, hasil penilaian multimedia oleh pakar materi 95,88% 
dengan kriteria sangat tinggi. Hasil penilaian perangkat pembelajaran yang 
berupa silabus, RPP, LDS, soal evaluasi, dan lembar observasi aktivitas siswa 
oleh pakar materi masing-masing sebesar 100%, dan oleh pakar evaluasi sebesar 
100% dengan kriteria sangat tinggi. Selama implementasi produk, didapatkan 
rata-rata hasil belajar siswa sebesar 79,89 dengan ketuntasan belajar klasikal 
sebesar 100% serta hasil aktivitas siswa  secara klasikal 88,89% mencapai tinggi 
dan sangat tinggi. Pada uji coba produk skala besar, didapatkan rata-rata hasil 
belajar siswa kelas IXA sebesar 84,91 dan kelas IXB 88,60 dengan ketuntasan 
belajar klasikal masing-masing sebesar 100% serta hasil aktivitas siswa  secara 
klasikal masing-masing kelas 92,30% mencapai tinggi dan sangat tinggi. 

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa perangkat pembelajaran 
sistem reproduksi manusia dengan multimedia berbasis cooperative learning 
yang telah dikembangkan sesuai dengan SK dan KD yang ditetapkan BSNP serta 
efektif diterapkan di SMP.

kata kunci: perangkat pembelajaran, sistem reproduksi manusia, 
multimedia, cooperative learning
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terjadi pada masa 

sekarang ini berimbas pada berbagai sisi kehidupan, termasuk bidang pendidikan. 

Seiring dengan perkembangan teknologi, terjadi perubahan pada sistem

pendidikan yang berlaku di Indonesia. Sistem pendidikan harus mampu 

menyajikan pendidikan berkualitas yang nantinya akan membentuk pribadi 

sebagai penerus bangsa yang mampu membangun bangsa dan negara. Kemajuan 

ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya teknologi informasi, sangat 

berpengaruh terhadap penyusunan dan implementasi strategi pembelajaran. 

Implementasi strategi pembelajaran di sekolah terkait dengan kegiatan 

proses belajar mengajar yang merupakan perencanaan secara sistematis yang 

dibuat oleh guru dalam bentuk perangkat pembelajaran. Proses pembelajaran 

selama ini masih didominasi oleh guru (Teacher Centered learning) dan 

seharusnya berorientasi pada siswa (Student Centered learning). Hal ini 

menyebabkan kurangnya minat siswa dalam pembelajaran yang berimbas pada 

rendahnya hasil belajar siswa. Guru memerlukan strategi penyampaian materi 

untuk mendesain kegiatan belajar mengajar yang dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa. Strategi tersebut tertuang pada perangkat pembelajaran yang 

digunakan dalam proses belajar mengajar. 

Perangkat pembelajaran yang digunakan harus sesuai dengan kurikulum 

yang berlaku yaitu KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan). Dalam KTSP, 

dijelaskan bahwa sekolah dan guru diberi kewenangan untuk mengembangkan 

strategi pembelajaran. Oleh karena itu, guru dituntut untuk lebih kreatif dan 

mampu menciptakan suasana pembelajaran yang efektif dan menyenangkan 

untuk dapat meningkatkan kualitas pembelajaran. Salah satu cara yang dapat 

adalah dengan perangkat pembelajaran yang menggunakan model pembelajaran 

yang efektif disertai dengan media pembelajaran yang inovatif.

Dari hasil observasi dan wawancara yang dilakukan di SMP Negeri 41 

Semarang dan SMP Negeri 2 Maos, diperoleh informasi bahwa guru masih 
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menggunakan perangkat pembelajaran dengan standar minimal BSNP tanpa 

pengembangan. Selain itu, proses pembelajaran masih terpusat pada guru dan 

keterlibatan siswa masih rendah. Hal ini menyebabkan hasil belajar siswa relatif 

rendah. Dapat dilihat dari ketuntasan klasikal < 80 % dengan KKM 66,00 di SMP 

Negeri 41 Semarang dan KKM 70,00 di SMP Negeri 2 Maos. Sementara itu, di 

kedua sekolah tersebut sudah dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang 

sangat memadai untuk proses belajar mengajar, diantaranya laboratorium biologi, 

laboratorium komputer, LCD, dan laptop. Akan tetapi, penggunaannya belum 

maksimal. Apabila sarana dan prasarana tersebut dimanfaatkan untuk penggunaan 

media pembelajaran berbasis teknologi dapat meningkatkan hasil belajar siswa.

Salah satu media pembelajaran yang memanfaatkan kemajuan teknologi 

adalah multimedia. Animasi pada multimedia memiliki kemampuan untuk dapat 

memaparkan sesuatu yang rumit atau sulit untuk dijelaskan dengan hanya gambar 

atau kata-kata saja. Dengan kemampuan ini maka animasi dapat digunakan untuk 

memvisualisasi suatu materi yang secara nyata tidak dapat terlihat oleh mata. 

Visualisasi menyebabkan materi yang dijelaskan dapat tergambarkan (Suheri 

2006).

Materi sistem organ merupakan materi yang tidak dapat disajikan dalam 

bentuk nyata karena mempelajari sistem organ berarti mempelajari proses yang 

terjadi di dalam tubuh yang tidak dapat teramati oleh mata. Sebagai contoh, 

materi sistem reproduksi manusia meliputi struktur, fungsi, dan proses yang 

terjadi pada sistem reproduksi di dalam tubuh yang merupakan salah satu materi 

yang tidak dapat disajikan dalam bentuk nyata. 

Materi sistem reproduksi manusia merupakan materi yang disampaikan 

pada siswa SMP kelas IX semester I. Materi ini meliputi organ sistem reproduksi, 

gametogenesis, fertilisasi dan perkembangan embrio serta penyakit yang terjadi 

pada sistem reproduksi. Berdasarkan hasil wawancara dengan guru, diketahui 

bahwa dalam pembelajaran sistem reproduksi guru hanya menggunakan media 

charta atau gambar 2 dimensi yang menyertai metode ceramah.  Hal tersebut 

berdampak pada kurangnya pemahaman siswa, yang dapat dilihat dari ketuntasan 

klasikal untuk materi sistem reproduksi relatif rendah yaitu < 60%. Kurangnya 

pemahaman siswa, terjadi karena materi yang disajikan dengan metode ceramah 
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disertai media charta, tidak dapat memvisualisasikan struktur dan proses yang 

terdapat pada sistem reproduksi secara nyata. Oleh karena itu, diperlukan media 

yang efektif dalam pembelajaran, yaitu multimedia. Dengan multimedia, materi 

sistem reproduksi dapat tervisualisasi lebih nyata.

Multimedia sebagai media pembelajaran dapat meningkatkan 

pemahaman siswa serta menciptakan pembelajaran yang menarik. Multimedia 

akan lebih efektif apabila digunakan pada model pembelajaran yang sesuai. Salah 

satu model pembelajaran yang dapat diterapkan adalah model pembelajaran 

kooperatif (cooperative learning) tipe STAD. Model pembelajaran STAD efektif 

diterapkan pada proses pembelajaran. Hal ini dibuktikan dengan hasil penelitian 

oleh Handayani (2009) di SMA N 5 Semarang menjelaskan bahwa hasil belajar 

dan aktivitas siswa dari kelas dengan model pembelajaran STAD meningkat 

dibanding kelas kontrol.  

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa apabila penggunaan 

multimedia diterapkan dalam pembelajaran berbasis cooperative learning, dapat 

terwujud pembelajaran yang menarik, sehingga siswa terlibat aktif dalam 

pembelajaran dan hasil belajarpun meningkat. Hal ini diperkuat dengan hasil 

penelitian Marzuki (2008) yang menunjukkan bahwa penggunaan animasi 

multimedia dengan model pembelajaran kooperatif tipe STAD memberikan 

pengaruh yang signifikan terhadap penguasaan materi pokok Sistem Peredaran 

Darah oleh siswa. Rata-rata gain score siswa pada kelas yang menggunakan 

animasi multimedia dengan model pembelajaran kooperatif tipe STAD lebih 

tinggi dibandingkan rata-rata gain score siswa pada kelas tanpa menggunakan

animasi multimedia.

Bertolak dari latar belakang tersebut, maka akan dikembangkan suatu 

perangkat pembelajaran dengan multimedia berbasis cooperative learning. 

Perangkat pembelajaran yang dikembangkan tersebut diharapkan mampu 

meningkatkan hasil belajar dan aktivitas siswa, khususnya pada materi sistem 

reproduksi manusia.
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B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka terdapat suatu permasalahan, 

yaitu:

1. Apakah perangkat pembelajaran sistem reproduksi manusia dengan 

multimedia berbasis cooperative learning yang dikembangkan valid dan layak 

digunakan dalam pembelajaran?

2. Apakah perangkat pembelajaran sistem reproduksi manusia dengan 

multimedia berbasis cooperative learning yang dikembangkan efektif 

diterapkan di SMP?

C. Penegasan Istilah

Dalam penelitian ini perlu diberikan batasan istilah mengenai hal-hal yang 

akan diteliti untuk mempermudah pemahaman dan menghindari kesalahpahaman 

dalam mengartikan ataupun menafsirkannya serta untuk membatasi permasalahan 

yang ada. 

1. Pengembangan Perangkat Pembelajaran

Dalam penelitian ini pengembangan perangkat pembelajaran yang 

dimaksud adalah pengembangan perangkat pembelajaran yang meliputi silabus, 

RPP, multimedia, lembar diskusi siswa, dan instrumen penilaian.

2. Multimedia 

Multimedia adalah media yang merupakan kombinasi antara teks, gambar, 

seni grafik, suara, dan video dalam bentuk animasi.  Dalam penelitian ini, 

multimedia dibuat dengan program macromedia flash. 

3. Cooperative Learning (pembelajaran kooperatif)

Pembelajaran kooperatif adalah suatu strategi dimana siswa belajar 

bersama dalam suatu kelompok kecil dengan tingkat kemampuan yang berbeda 

sebagai sebuah tim, untuk menyelesaikan suatu  tugas atau mengerjakan sesuatu 

untuk mencapai tujuan bersama. Dalam penelitian ini, model pembelajaran 

kooperatif yang digunakan adalah model pembelajaran kooperatif tipe STAD 

(Student Teams Achievement Divisions), yaitu model pembelajaran kooperatif 

yang menekankan pada penghargaan kelompok, pertanggungjawaban individu, 
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dan perolehan kesempatan yang sama untuk berbagi hasil bagi setiap anggota 

kelompok (Slavin 2005).

4. Materi Sistem Reproduksi Manusia

Sesuai dengan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), materi ini 

merupakan materi bagi siswa SMP kelas IX semester I, dengan standar 

kompetensi memahami berbagai sistem dalam kehidupan manusia, dan 

kompetensi dasar mendeskripsikan sistem reproduksi dan penyakit yang 

berhubungan dengan sistem reproduksi pada manusia.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Tujuan umum 

Tujuan umum dari penelitian ini untuk mengembangkan perangkat pembelajaran 

sistem reproduksi manusia dengan multimedia berbasis cooperative learning

sehingga efektif untuk diterapkan di SMP.

2. Tujuan khusus

Tujuan khusus dari penelitian ini untuk mengoptimalkan hasil belajar dan 

aktivitas siswa melalui pengembangan perangkat pembelajaran dengan 

multimedia berbasis cooperative learning.

E. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat, diantaranya:

1. Memberikan perangkat pembelajaran alternative yang efektif  kepada guru 

Biologi SMP.

2. Memperbaiki pemahaman siswa terhadap materi sistem reproduksi manusia 

pada kelas IX SMP dengan multimedia berbasis cooperative learning.

3. Memberikan sumbangan kepada sekolah dalam rangka perbaikan proses 

pembelajaran sehingga dapat meningkatkan hasil belajar siswa dan 

meningkatkan kualitas sekolah. 
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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS

A. Tinjauan Pustaka

1. Pengembangan Perangkat Pembelajaran

Pengembangan adalah proses, cara, pembuatan, mengembangkan 

(Depdiknas 2003). Rusdi (2008) mendefinisikan penelitian pengembangan 

sebagai suatu pengkajian sistematis terhadap pendesainan, pengembangan dan 

evaluasi program, proses dan produk pembelajaran yang harus memenuhi kriteria 

validitas, praktikalitas dan efektivitas. Pengembangan pembelajaran memiliki 

karakteristik sebagai berikut (Santyasa 2009).

1. Masalah yang ingin dipecahkan adalah masalah nyata yang berkaitan dengan 

upaya inovatif atau penerapan teknologi dalam pembelajaran sebagai 

pertanggung jawaban profesional dan komitmen penelitian pengembangan 

terhadap perolehan pembelajaran.

2. Pengembangan model, pendekatan dan metode pembelajaran serta media 

belajar dimaksudkan untuk menunjang keefektifan pencapaian kompetensi 

siswa.

3. Proses pengembangan produk, validasi yang dilakukan melalui uji pakar, dan 

uji coba lapangan secara terbatas perlu dilakukan agar produk yang dihasilkan 

bermanfaat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Proses pengembangan, 

validasi, dan uji coba lapangan tersebut seyogyanya dideskripsikan secara 

jelas, sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

Pengembangan perangkat pembelajaran adalah serangkaian proses atau 

kegiatan yang dilakukan untuk menghasilkan suatu perangkat pembelajaran 

berdasarkan teori pengembangan yang telah ada. Bentuk dari pengembangan 

perangkat pembelajaran berupa pengembangan silabus, Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP), media pembelajaran (multimedia), Lembar Diskusi Siswa, 

dan instrumen penilaian. Pengembangan pembelajaran dimaksudkan untuk 

meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa (Rusdi 2008).

Menurut Kemp (dalam Rusdi 2008) dalam pengembangan perangkat 

pembelajaran terdapat sepuluh unsur rencana perancangan pembelajaran. 

6
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Kesepuluh unsur tersebut adalah: (1) identifikasi masalah pembelajaran, (2) 

analisis siswa, (3) analisis tugas, (4) merumuskan indikator, (5) penyusunan 

instrumen evaluasi, (6) strategi pembelajaran, (7) Pemilihan media atau sumber 

belajar, (8) Merinci pelayanan penunjang, (9) Menyiapkan evaluasi hasil belajar 

dan hasil program, (10) Melakukan kegiatan revisi perangkat pembelajaran, 

setiap langkah rancangan pembelajaran selalu dihubungkan dengan revisi. 

Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengevaluasi dan memperbaiki rancangan yang 

dibuat. Setelah rancangan diperbaiki, maka dapat diaplikasikan dalam proses 

pembelajaran untuk mendapatkan hasil dan aktivitas belajar siswa yang 

maksimal.

Pengembangan perangkat pembelajaran memberi kesempatan kepada 

pengembang untuk memulai dari komponen manapun. Perangkat pembelajaran 

tersebut mencakup penerapan model pembelajaran dan penggunaan media 

pembelajaran. Salah satu model yang efektif diterapkan dalam pembelajaran 

adalah model pembelajaran kooperatif tipe STAD (Rusdi 2008). 

2. Cooperative learning tipe STAD

Model cooperative learning atau pembelajaran kooperatif adalah kegiatan 

pembelajaran dengan cara berkelompok untuk bekerja sama saling membantu 

mengkonstruksi konsep, menyelesaikan masalah atau inkuiri (Suyatno 2009). Lie 

(2004) mendefinisikan model pembelajaran kooperatif sebagai belajar kelompok 

yang terstruktur, yaitu saling ketergantungan positif, tanggung jawab individual, 

interaksi personal, kepakaran bekerja sama, dan proses kelompok. Pembelajaran 

kooperatif mencakup suatu kelompok siswa yang bekerja sebagai sebuah tim 

untuk menyelesaikan suatu masalah, menyelesaikan suatu tugas atau mengerjakan 

sesuatu untuk mencapai tujuan bersama lainnya (Slavin 2005).

Dalam model pembelajaran kooperatif, siswa bekerja dalam kelompok-

kelompok kecil saling membantu belajar satu sama lainnya. Kelompok-kelompok 

tersebut beranggotakan siswa dengan hasil belajar tinggi, rata-rata, dan rendah; 

laki-laki dan perempuan; siswa dengan latar belakang suku berbeda yang ada di 

kelas; dan siswa penyandang cacat bila ada. Kelompok beranggotakan heterogen 

ini tinggal bersama selama beberapa minggu, sampai mereka dapat belajar 



8

bekerja sama dengan baik sebagai sebuah tim (Nur et. al 2005). Teknik 

pembelajaran kooperatif memiliki ciri tersendiri yang membedakannya dengan 

teknik pembelajaran lainnya. Teknik pembelajaran kooperatif adalah prosedur 

membelajarkan siswa melalui kelompok kecil dengan melibatkan interdependensi 

tugas, interdependensi ganjaran, interaksi siswa dengan sumber belajar, dan 

kompetisi (Suprayekti 2006).

Pelaksanaan prosedur model pembelajaran kooperatif dengan benar akan 

dapat menumbuhkan pembelajaran efektif yaitu pembelajaran yang bercirikan: 

(1) “memudahkan siswa belajar” sesuatu yang “bermanfaat” seperti, fakta, 

keterampilan, nilai, konsep, dan bagaimana hidup serasi dengan sesama; (2) 

pengetahuan, nilai, dan keterampilan diakui oleh mereka yang berkompeten 

menilai (Suprijono 2009). Menurut teori dan pengalaman agar kelompok kohesif 

(kompak dan partisipatif), tiap anggota kelompok terdiri atas 4-5 orang, siswa 

heterogen (kemampuan, gender, karakter), ada kontrol dan fasilitasi, dan meminta 

tanggung jawab hasil kelompok berupa laporan atau presentasi (Suyatno 2009).

Menurut Lie (2004) ada tiga hal penting yang perlu diperhatikan dalam 

pengelolaan kelas model pembelajaran kooperatif, yaitu (a) pengelompokan, (b) 

semangat pembelajaran kooperatif, dan (c) penataan ruang kelas. Ketiga faktor 

tersebut harus diperhatikan dan dijadikan pijakan dasar oleh guru dalam 

menerapkan pembelajaran kooperatif di kelas. Tanpa memperhatikan masalah 

tersebut, tujuan-tujuan pembelajaran kooperatif sulit dicapai. Menurut Suprayekti 

(2006) Tingkat keberhasilan teknik pembelajaran kooperatif, tergantung kepada 

tinggi rendahnya aspek, antara lain: (a) Interdependensi ganjaran, (b) 

Interdependensi tugas, (c) Tanggung jawab atau akuntabilitas individual, (d) 

Struktur yang dipaksakan oleh guru, (e) Ada atau tidak adanya kompetensi 

kelompok.
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Sintak pembelajaran kooperatif terdiri dari enam fase dapat dilihat pada 

tabel 1 sebagai berikut:

Tabel 1  Sintak pembelajaran kooperatif

Fase-fase Perilaku Guru
Fase 1: Present goals and set
Menyampaikan tujuan dan 
mempersiapkan peserta didik.

Fase 2: Present information
Menyajikan informasi

Fase 3: Organize student into 
learning teams
Mengorganisir peserta didik ke 
dalam tim-tim belajar

Fase 4: Assit team work and 
study
Membantu kerja tim dan belajar

Fase 5: Test on material
Mengevaluasi

Fase 6: Provide recognition
Memberikan pengakuan atau 
penghargaan

Menjelaskan tujuan pembelajaran dan 
mempersiapkan peserta didik siap 
belajar

Mempresentasikan informasi kepada 
peserta didik secara verbal

Memberikan penjelasan kepada 
peserta didik tentang tata cara 
pembentukan tim belajar dan 
membantu kelompok melakukan 
transisi yang efisien

Membantu tim-tim belajar selama 
peserta didik mengerjakan tugasnya.

Menguji pengetahuan peserta didik 
mengenai berbagai materi 
pembelajaran atau kelompok-
kelompok mempresentasikan hasil 
kerjanya.

Mempersiapkan cara untuk mengakui 
usaha dan prestasi individu maupun 
kelompok.

(Suprijono 2009)

Keunggulan pembelajaran kooperatif di antaranya sebagai berikut 

(Sanjaya 2008):

a. Melalui pembelajaran kooperatif siswa tidak terlalu menggantungkan diri pada 

guru.

b. Pembelajaran kooperatif dapat mengembangkan kemampuan siswa dalam 

mengungkapkan ide atau gagasan.

c. Dapat membantu anak untuk respek pada orang lain dan menyadari akan 

segala keterbatasannya serta menerima segala perbedaan.

d. Dapat membantu memberdayakan setiap siswa untuk lebih bertanggung jawab 

dalam belajar.
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e. Dapat meningkatkan kemampuan siswa menggunakan informasi dan 

kemampuan belajar abstrak menjadi riil.

f. Interaksi selama kooperatif berlangsung dapat meningkatkan motivasi dan 

rangsangan untuk berpikir. Ini berguna untuk proses pendidikan jangka 

panjang.

Pembelajaran kooperatif memiliki lima macam tipe. Tiga macam 

pembelajaran kooperatif diadaptasikan pada sebagian besar mata pelajaran dan 

tingkat kelas, yaitu Student Teams Achievement Divission (STAD), Team Games 

Tournament (TGT), dan Jigsaw II (Teka-teki II). Dua yang lain dirancang untuk 

digunakan dalam mata pelajaran khusus pada tingkat kelas tertentu: yaitu

Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC), Team Accelerated 

Instruction (TAI). Kelima metode ini melibatkan penghargaan tim, tanggung 

jawab individual, dan kesempatan sukses yang sama, tetapi dengan cara berbeda 

(Nur et. al 2005).

Student Teams Achievement Divisions (STAD) adalah metode 

pembelajaran koopeatif untuk mengelompokkan kemampuan campur yang 

melibatkan pengakuan tim dan tanggung jawab kelompok untuk pembelajaran 

individu anggota. Ciri-ciri pembelajaran STAD, kelas terbagi dalam kelompok-

kelompok kecil, tiap kelompok terdiri dari 4-5 anggota yang heterogen, belajar 

dengan metode pembelajaran kooperatif dan prosedur kuis (Suyatno 2009).

Dalam STAD, siswa dikelompokkan dalam tim-tim pembelajaran dengan 

empat anggota, anggota tersebut campuran ditinjau dari  tingkat kinerja, jenis 

kelamin, dan suku. Guru mempresentasikan sebuah pelajaran, dan kemudian 

siswa bekerja di dalam tim-timnya untuk memastikan bahwa semua anggota tim 

telah menuntaskan pelajaran itu. Akhirnya, seluruh siswa dikenai kuis individual 

tentang bahan ajar tersebut, pada saat itu mereka tidak boleh saling membantu 

(Nur et. al 2005).

Gagasan utama dari STAD adalah untuk memotivasi siswa supaya dapat 

saling mendukung dan membantu satu sama lain dalam menguasai kemampuan 

yang diajarkan oleh guru. Para siswa bekerja sama setelah guru menyampaikan 

materi pelajaran. mereka boleh saling berpasangan dan membandingkan jawaban 
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masing-masing, mendiskusikan setiap ketidaksesuaian, dan saling membantu satu 

sama lain jika ada yang salah dalam memahami (Nur et. al 2005). 

Menurut Slavin (2005) STAD terdiri atas siklus reguler kegiatan 

instruksional yang meliputi: 

1. Mengajar, guru menyajikan materi pelajaran. 

2. Belajar dalam kelompok, siswa belajar dalam kelompok mereka dengan 

panduan lembar kerja siswa untuk penguasaan materi pelajaran. 

3. Tes, siswa mengerjakan kuis atau tugas lain (misalnya essai atau performance) 

secara individual. 

4. Penghargaan kelompok, skor kelompok dihitung berdasarkan skor peningkatan 

anggota kelompok. Sertifikat, berita kelas atau papan pengumuman digunakan 

untuk memberikan penghargaan/ pengakuan kepada kelompok dengan skor 

tertinggi. 

Langkah-langkah pada pembelajaran STAD adalah:

a. Membentuk kelompok-kelompok yang anggotanya 4 orang secara heterogen 

(campuran menurut presentasi, jenis kelamin, suku, dll)

b. Guru menyajikan pelajaran

c. Guru memberi tugas kepada kelompok untuk dikerjakan oleh anggota-anggota 

kelompok. Anggotanya yang sudah mengerti dapat menjelaskan pada anggota 

lainnya sampai semua anggota dalam kelompok itu mengerti.

d. Guru memberi kuis/ pertanyaan kepada seluruh siswa. Pada saat menjawab 

kuis tidak boleh saling membantu.

e. Memberi evaluasi

f. Kesimpulan  (Suprijono 2009).

Secara ringkas sintak pembelajaran tipe STAD yaitu: (1) mengajar, (2) belajar 

dalam tim, (3) tes, (4) penghargaan tim (Suyatno 2009).

Penerapan model pembelajaran kooperatif dimaksudkan untuk 

meningkatkan kualitas pembelajaran. Kualitas pembelajaran artinya bagaimana 

kegiatan pembelajaran yang dilakukan dapat berjalan dengan baik dan 

menghasilkan luaran yang baik pula. Luaran yang baik dapat dinilai dari hasil 

belajar dan aktivitas yang baik (Lestari 2008). 
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3. Aktivitas Siswa pada Cooperative Learning

Aktivitas belajar adalah segala kegiatan yang dilakukan dalam proses 

interaksi (guru dan siswa) dalam rangka mencapai tujuan belajar. Aktivitas yang 

dimaksudkan di sini penekanannya adalah pada siswa, sebab dengan adanya 

aktivitas siswa dalam proses pembelajaran terciptalah situasi belajar aktif 

(Septiadi 2008).

Aktivitas belajar banyak sekali macamnya, dan diklasifikasikan sebagai 

berikut: kegiatan-kegiatan visual (membaca, melihat gambar-gambar, mengamati 

eksperimen, demonstrasi, pameran, dan mengamati orang lain bekerja dan 

bermain); kegiatan-kegiatan lisan (mengemukakan suatu fakta atau prinsip, 

menghubungkan suatu kejadian, mengajukan pertanyaan, memberi saran, 

mengemukakan pendapat, wawancara, diskusi dan interupsi); kegiatan-kegiatan 

mendengarkan (mendengarkan penyajian bahan, mendengarkan percakapan atau 

diskusi kelompok); kegiatan-kegiatan menulis (menulis laporan, membuat 

rangkuman, mengerjakan tes, dan mengisi angket); kegiatan-kegiatan mental; dan 

kegiatan-kegiatan emosional (Septiadi 2008).

Aktivitas belajar siswa pada cooperative learning, terutama tipe STAD 

dapat dinilai dari  aktivitas pada saat guru mengajar dan saat siswa belajar dalam 

tim. Pada saat guru mengajar, aktivitas visual siswa berupa membaca, dan 

mengamati gambar serta video pada multimedia yang digunakan sebagai media 

pembelajaran. Aktivitas lisan yang diharapkan berupa mengajukan pertanyaan 

dan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru. Sedangkan aktivitas 

mendengarkan yaitu dengan mendengarkan materi pada multimedia dan 

penjelasan guru. 

Pada saat diskusi kelompok dengan cooperative learning tipe STAD dapat 

dilihat aktivitas visual, lisan, mendengarkan, menulis dan kegiatan mental serta 

emosional. Aktivitas visual berupa membaca dan mengamati lembar diskusi. 

Aktivitas lisan dapat dinilai dari menjawab soal, mengemukakan fakta, 

mengajukan pertanyaan, memberi saran, mengemukakan pendapat, dan interupsi. 

Aktivitas mendengarkan berupa mendengarkan percakapan, diskusi kelompok, 

dan mendengarkan presentasi hasil diskusi. Untuk aktivitas menulis dapat 

diperoleh dari mengisi lembar diskusi siswa, mengerjakan tes, dan mengisi 
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angket. Sedangkan untuk kegiatan mental dan emosional dapat dilihat dengan 

cara menyanggah dan memberikan pendapat secara bijaksana dengan tetap 

menghormati pendapat orang lain. 

Menurut Triluqman (2007), aktivitas belajar tiap siswa berbeda-beda 

dipengaruhi oleh banyak faktor. Beberapa faktor psikologis utama yang dapat 

mempengaruhi aktivitas adalah kecerdasan, bakat, minat, motivasi, emosi, dan 

kemampuan kognitif. Faktor dari luar yaitu faktor-faktor yang berasal dari luar 

siswa yang mempengaruhi aktivitas belajar siswa. Faktor-faktor ini meliputi 

lingkungan alami dan lingkungan sosial. Lingkungan alami yaitu faktor yang 

mempengaruhi dalam proses belajar misalnya keadaan udara, cuaca, waktu, 

tempat atau gedungnya, dan alat-alat yang dipakai untuk belajar seperti alat-alat 

pelajaran. Salah satu contoh lingkungan sosial adalah manusia atau sesama 

manusia. Dalam lingkungan sosial yang mempengaruhi belajar siswa ini dapat 

dibedakan menjadi tiga yaitu lingkungan sosial siswa di rumah, di sekolah, dan di 

masyarakat. Faktor instrumental adalah faktor yang adanya dan penggunaannya 

dirancang sesuai dengan hasil yang diharapkan. Faktor instrumen ini antara lain: 

kurikulum, struktur program, sarana dan prasarana, serta guru.

Menurut pendapat Darsono et al. (2000) bahwa aktivitas siswa merupakan 

salah satu faktor yang mempengaruhi hasil belajar siswa, semakin tinggi aktivitas 

siswa pada saat pembelajaran mengakibatkan semakin tinggi hasil belajar yang 

akan dicapai siswa. Perolehan aspek-aspek perubahan perilaku tersebut 

tergantung pada apa yang dipelajari oleh pembelajar. Aktivitas siswa yang tinggi 

akan meningkatkan pemahaman siswa yang berimbas pada peningkatan hasil 

belajar.

4. Hasil belajar siswa pada cooperative learning

Hasil belajar merupakan perubahan perilaku yang diperoleh pembelajar 

setelah mengalami aktivitas. Hasil belajar merupakan perwujudan perilaku yang 

biasanya terlihat dalam perubahan, kebiasaan, ketrampilan, sikap, pengamatan 

dan kemampuan (Anni 2004). Hasil belajar tampak sebagai terjadinya perubahan 

tingkah laku pada diri siswa, yang dapat diamati dan diukur dalam bentuk 

perubahan pengetahuan sikap dan keterampilan. Perubahan tersebut dapat 
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diartikan terjadinya peningkatan dan pengembangan yang lebih baik 

dibandingkan dengan sebelumnya (Hamalik 2005).

Gagne (1985) diacu dalam Sutikno (2009) menyebutkan ada lima macam 

hasil belajar sebagai berikut:

1. Keterampilan intelektual atau keterampilan prosedural yang mencakup 

belajar diskriminasi, konsep, prinsip, dan pemecahan masalah yang 

kesemuanya diperoleh melalui materi yang disajikan oleh guru di sekolah.

2. Strategi kognitif, yaitu kemampuan memecahkan masalah-masalah baru 

dengan jalan mengatur proses internal masing-masing individu dalam 

memperhatikan, mengingat, dan berpikir.

3. Informasi verbal, yaitu kemampuan untuk mendeskripsikan sesuatu dengan 

kata-kata dengan jalan mengatur informasi-informasi yang relevan.

4. Keterampilan motorik, yaitu kemampuan melaksanakan dan 

mengkoordinasikan gerakan-gerakan yang berhubungan dengan otot.

5. Sikap, yaitu kemampuan internal yang mempengaruhi tingkah laku seseorang 

didasari oleh emosi, kepercayaan-kepercayaan, serta faktor-faktor intelektual.       

Pada pelaksanaan pembelajaran kooperatif, hasil belajar diukur dari nilai 

LDS, postest, nilai tugas, dan nilai evaluasi akhir. Perolehan hasil belajar siswa 

dapat dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. 

Faktor internal yang dialami oleh siswa yang berpengaruh pada proses belajar 

antara lain adalah sikap terhadap belajar, motivasi belajar, konsentrasi belajar, 

mengolah bahan belajar, menyimpan perolehan hasil belajar, menggali hasil 

belajar yang tersimpan, kemampuan berprestasi atau unjuk hasil belajar, rasa 

percaya diri siswa, intelegensi dan keberhasilan belajar, kebiasaan belajar, dan 

cita-cita belajar. Faktor eksternal yang berpengaruh pada belajar siswa antara lain 

guru, prasarana dan sarana pembelajaran, kebijakan penilaian, lingkungan sosial 

di sekolah dan kurikulum sekolah (Dimyati dan Mudjiono 2002). Suasana 

pembelajaran yang menyenangkan juga mampu mengembangkan potensi siswa 

yang dapat mendukung siswa untuk mencapai hasil belajar yang baik (Sanjaya 

2007). 

Hasil belajar yang berkualitas bukan sekedar ketercapaian menyampaikan 

materi pelajaran sesuai dengan target kurikulum, tetapi dapat diukur dari 
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perubahan pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang terjadi pada siswa.

Perbuatan belajar dan hasil belajar merupakan suatu kegiatan yang saling 

berhubungan. Siswa tidak akan memperoleh hasil belajar yang baik jika tidak 

disertai dengan perbuatan belajarnya. Jadi hasil belajar siswa tercermin dari 

perbuatan belajarnya. Pencapaian hasil belajar yang baik, siswa harus berusaha 

mengatasi faktor-faktor yang mempengaruhinya (Ramadan 2008).

Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar yaitu: faktor dari dalam, 

faktor dari luar, dan faktor instrumen (Triluqman 2007). Faktor dari dalam yaitu 

faktor-faktor yang dapat mempengaruhi belajar yang berasal dari siswa yang 

sedang belajar. Faktor-faktor ini meliputi fisiologi dan kondisi psikologis. Faktor 

fisiologi dapat dicontohkan anak yang segar jasmaninya akan lebih mudah proses 

belajarnya. Anak-anak yang kekurangan gizi ternyata kemampuan belajarnya di 

bawah anak-anak yang cukup gizinya, kondisi panca indra yang baik akan 

memudahkan anak dalam proses belajar. 

Aktivitas dan hasil belajar dalam cooperative learning dapat ditingkatkan 

dengan penggunaan media dalam pembelajaran. Media mempunyai kemampuan 

atau potensi yang dapat dimanfaatkan, serta  kelebihan yang dapat mengatasi 

kekurangan-kekurangan penyampaian pesan guru. Salah satu media yang efektif 

diterapkan pada materi yang bersifak abstrak adalah multimedia (Sulistyani 

2009).

5. Multimedia 

Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk 

merangsang pikiran, perasaan, perhatian dan kemampuan siswa sehingga 

mendorong terjadinya proses belajar pada diri siswa (Miarso 2007). Sutikno 

(2009) mendefinisikan media pembelajaran sebagai sesuatu yang berisi informasi 

dan pengetahuan dalam interaksi yang berlangsung antara pendidik dan siswa. 

Media pembelajaran adalah komponen strategi penyampaian yang dapat dimuati 

pesan yang akan disampaikan kepada siswa (Wena 2009).

Berbagai kajian teoritik maupun empirik menunjukkan kegunaan media 

dalam pembelajaran antara lain untuk memberikan rangsangan yang bervariasi 

terhadap otak agar dapat berfungsi secara optimal, dapat mengatasi keterbatasan 
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pengalaman, dapat melampaui batas ruang kelas, membangkitkan keinginan dan 

minat baru, membangkitkan motivasi dan merangsang untuk belajar, serta 

memberikan pengalaman yang integral/ menyeluruh dari sesuatu yang kongkret 

maupun abstrak (Miarso 2007).

Dilihat dari jenisnya, media dibagi ke dalam media audio, visual, dan 

media audiovisual. Media audio, adalah media yang hanya mengandalkan 

kemampuan suara saja, seperti radio, cassette recorder, piringan hitam. Media 

visual, media yang hanya mengandalkan indera penglihatan, seperti film strip, 

foto, gambar, atau lukisan, cetakan. Media audiovisual terdiri atas audiovisual

diam, yaitu media yang menampilkan suara dan gambar diam, seperti film 

bingkai suara, film rangkai suara. Audiovisual gerak yaitu media yang dapat 

menampilkan unsur suara dan gambar yang bergerak seperti film suara, 

multimedia dan vieo cassette (Sutikno 2009).

Secara umum multimedia diartikan sebagai kombinasi teks, gambar, seni 

grafik, animasi, suara, dan video. Aneka media tersebut digabungkan menjadi 

satu kesatuan kerja yang menghasilkan suatu informasi yang memiliki nilai 

komunikasi yang sangat tinggi, artinya informasi bahkan tidak hanya dapat dilihat 

sebagai hasil cetakan, melainkan juga dapat didengar, membentuk simulasi, dan 

animasi yang dapat membangkitkan selera dan nilai seni grafis yang tinggi dalam 

penyajiannya (Oetomo 2002).

Gambar-gambar multimedia melalui komputer akan berusaha secermat dan 

senyata mungkin melukiskan konsep/ prinsip dalam suatu pembelajaran yang 

bersifat abstrak dan kompleks menjadi sesuatu yang nyata, sederhana, sistematis, 

dan sejelas mungkin. Dengan demikian, penggunaan multimedia dalam 

pembelajaran akan membuat kegiatan pembelajaran berlangsung secara tepat 

guna dan berdaya guna sehingga hasil belajar siswa dapat ditingkatkan (Wena 

2009).

Menurut Suheri (2006) Animasi pada multimedia memiliki kemampuan 

untuk dapat memaparkan sesuatu yang rumit atau komplek atau sulit untuk 

dijelaskan dengan hanya gambar atau kata-kata saja. Dengan kemampuan ini 

maka animasi dapat digunakan untuk menjelaskan suatu materi yang secara nyata 

tidak dapat terlihat oleh mata, dengan cara melakukan visualisasi maka materi 
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yang dijelaskan dapat tergambarkan. Selain itu animasi sebagai media Ilmu 

Pengetahuan dapat dijadikan sebagai perangkat ajar yang siap kapan saja untuk 

mengajarkan materi yang telah dianimasikan, terutama dengan adanya teknologi 

interaktif pada saat ini baik melalui perangkat komputer ataupun perangkat 

elektronik lainnya.

Penggunaan multimedia dapat membantu meningkatkan pemahaman siswa 

terhadap suatu materi yang berdampak pada peningkatan hasil belajar siswa. 

Berdasarkan penelitian dari O’Day (2007), didapatkan hasil bahwa animasi 

multimedia dapat menghasilkan retensi jangka panjang yang lebih baik, animasi 

lebih efektif  karena  murid banyak melibatkan diri dalam pengamatan animasi, 

animasi menyediakan satu cara komunikasi kompleks menjadi sangat jelas dan 

komunikatif. Hal ini diperkuat dengan hasil penelitian dari Thatcher (2006) yang 

menyebutkan bahwa animasi komputer mampu untuk meningkatkan pemahaman 

materi bagi mahasiswa, merupakan media pembelajaran yang disukai, dan dapat 

memperpendek study time  dibandingkan dengan teksbook chapter.

Keuntungan yang akan diperoleh dengan pembelajaran multimedia 

(berbasis komputer), yaitu sebagai berikut (Wena 2009):

1. Menyediakan presentasi yang menarik dengan animasi.

2. Menyediakan pilihan isi pembelajaran yang beragam.

3. Mampu meningkatkan motivasi siswa dalam belajar.

4. Meningkatkan pengembangan pemahaman siswa terhadap materi yang 

disajikan.

5. Mampu mengaktifkan dan menstimulasi metode mengajar dengan baik.

6. Merangsang siswa belajar dengan penuh semangat, materi yang disajikan 

mudah dipahami siswa.

7. Siswa mendapat pengalaman yang bersifat konkret, retensi siswa meningkat.

8. Memberi umpan balik secara langsung.

Banyak software yang dapat digunakan untuk membantu presentasi dengan 

multimedia. Salah satunya adalah macromedia flash. Ada beberapa alasan 

mengapa kita memilih flash sebagai  media, yaitu karena flash memiliki 

kelabihan antara lain: (1) hasil akhir flash memiliki ukuran yang lebih kecil, (2) 

flash mampu mengimpor hamper semua file gambar dan file-file audio sehingga 
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presentasi dengan flash dapat lebih hidup, (3) Gambar flash merupakan gambar 

vektor, sehingga tidak pernah akan pecah meskipun di-zoom beratus kali, (4) 

Flash dapat dijalankan pada PC manapun tanpa harus menginstall terlebih dahulu 

program flash (Pramono 2006).

Proses perancangan media komputer (multimedia) dilakukan dengan 

langkah-langkah sebagai berikut (Wena 2009):

1. Perancangan bahan ajar ke dalam program komputer.

2. Pembuatan media untuk pembelajaran meliputi pengambilan gambar dan 

pembuatan animasi.

3. Penggabungan gambar/ animasi kedalam bahan ajar komputer.

4. Tim yang terlibat: untuk produksi melibatkan programmer komputer grafis, 

teknisi dan objek lingkungan yang terkait dengan pembelajaran. 

Dalam setiap pembelajaran, bentuk multimedia yang digunakan berbeda-

beda disesuaikan dengan materi yang akan dipelajari. Untuk materi yang dapat 

dilihat secara nyata, misalnya taksonomi tumbuhan, multimedia berisi gambar 

atau video tumbuhan yang ada di lingkungan sekitar. Sedangkan materi yang 

tidak dapat dilihat secara nyata, multimedia lebih banyak berisi gambar dan video 

animasi, seperti halnya pada materi sistem reproduksi. Pada materi sistem 

reproduksi, keseluruhan bagian dan prosesnya berada di dalam tubuh, sehingga 

tidak dapat diamati secara langsung. Dengan penggunaan multimedia sistem 

reproduksi dapat memvisualisasikan materi secara lebih nyata, sehingga 

meningkatkan pemahaman siswa.

6. Multimedia Sistem Reproduksi

Multimedia sistem reproduksi merupakan aplikasi macromedia flash yang 

memberikan pengetahuan tentang sistem reproduksi. Dalam multimedia ini, 

dipaparkan materi yang meliputi sistem reproduksi laki-laki, sistem reproduksi 

perempuan, fertilisasi dan perkembangan embrio, serta kelainan atau penyakit 

pada sistem reproduksi.  Diantara sekian banyak sistem organ dalam tubuh 

manusia, sistem reproduksi adalah topik yang paling disukai dan banyak dibahas 

di dalam kehidupan sehari-hari. Akan tetapi, karena keseluruhan sistem tersebut 

berada di dalam tubuh, maka konsepnya menjadi abstrak dan tidak dapat dilihat 
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dalam bentuk objek yang nyata. Oleh karena itu, diperlukan media yang mampu 

menggambarkannya secara konkret, salah satunya adalah multimedia (Fauzi 

2009).

Multimedia sistem reproduksi dirancang sedemikian rupa sehingga 

materinya sesuai standar yang telah ditetapkan oleh BSNP. Dalam Kurikulum 

Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), pembelajaran pokok bahasan Sistem 

Reproduksi diberikan pada siswa kelas IX SMP. Standar Kompetensi 1. 

Memahami Berbagai Sistem dalam Kehidupan Manusia. Kompetensi Dasar yang 

ingin dicapai 1.2 Mendeskripsikan sistem reproduksi dan penyakit yang 

berhubungan dengan sistem reproduksi pada manusia (BSNP 2006). Berikut ini 

contoh tampilan multimedia sistem reproduksi dapat dilihat pada gambar 1.

Multimedia sistem reproduksi dikembangkan peneliti bekerja sama dengan 

Pusat Pengembangan Media Pembelajaran (PMPP) Unnes. Pengembangan 

multimedia sistem reproduksi dimulai dengan penulisan script multimedia yang 

meliputi naskah visual dan audio. Tahap selanjutnya adalah pembuatan desain 

tampilan multimedia, dilanjutkan dengan memasukkan materi sistem reproduksi 

ke dalam desain multimedia yang telah dibuat. Menu pada multimedia dibagi 

berdasarkan submateri yang ada pada pokok bahasan sistem reproduksi. Tahap 

Gambar 1 Multimedia sistem reproduksi
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terakhir pada pembuatan multimedia sistem reproduksi adalah pengisian suara 

narasi untuk mendukung tampilan visual.

Pada multimedia sistem reproduksi, materi disajikan dalam tampilan 

visual berbentuk gambar animasi beserta deskripsi detail dari setiap bagian. 

Untuk materi proses fertilisasi dan perkembangan embrio disertakan video yang 

menjelaskan secara detil materi dalam ruang 3 dimensi agar siswa secara tepat 

memahami gambaran proses tersebut. Pada setiap bagian dilengkapi dengan suara 

narasi untuk menjelaskan gambar. Tampilan secara otomatis akan fullscreen

mode sehingga sangat cocok untuk LCD (memakai layar proyektor) digunakan 

untuk mengajar di kelas. Dan pada bagian akhir sistem reproduksi, terdapat kuis 

evaluasi yang interaktif untuk mengetahui pemahaman siswa (Fauzi 2009). 

Multimedia sistem reproduksi yang telah dikembangkan, apabila 

diterapkan pada pembelajaran, mampu memvisualisasi materi menjadi lebih 

nyata. Materi sistem reproduksi yang keseluruhannya terdapat di dalam tubuh 

dapat lebih dipahami oleh siswa, sehingga berdampak pada peningkatan hasil 

belajar. Selain itu, siswa juga dapat menggali sendiri pengetahuan mereka dengan 

mempelajari multimedia sistem reproduksi, sehingga pembelajaran berpusat pada 

siswa (student centered learning). 

B. Kerangka Berpikir

Pengembangan perangkat pembelajaran dilakukan untuk menghasilkan 

suatu perangkat pembelajaran yang efektif diterapkan di sekolah. Perangkat 

pembelajaran yang dikembangkan berbasis cooperative learning tipe STAD 

disertai dengan multimedia. Dengan pengembangan perangkat pembelajaran 

berbasis cooperative learning tipe STAD diharapkan mampu mengubah 

pembelajaran dari teacher centered learning menjadi student centered learning. 

Selain itu, multimedia sistem reproduksi mampu memaparkan materi secara 

konkret sehingga pemahaman siswa meningkat dan berdampak pada peningkatan 

hasil belajar dan aktivitas siswa. 
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Kerangka berpikir pada pengembangan perangkat pembelajaran sistem 

reproduksi manusia dengan multimedia berbasis cooperative learning dapat 

disajikan pada gambar 2 sebagai berikut:

C. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka berpikir di atas, maka diambil hipotesis sebagai 

berikut: perangkat pembelajaran sistem reproduksi manusia dengan multimedia 

berbasis cooperative learning efektif diterapkan di SMP.

Indikator efektif yaitu apabila hasil belajar siswa ≥70 dengan ketuntasan 

klasikal ≥ 80 % dan siswa terlibat aktif dalam pembelajaran dengan perangkat 

pembelajaran yang sudah divalidasi pakar.

Perangkat pembelajaran 
belum memadai untuk 
pembelajaran

Pembelajaran teacher 
centered learning

Materi sistem 
reproduksi tidak dapat 
dilihat secara nyata

Hasil belajar dan 
aktivitas siswa rendah

Pemanfaatan multimedia 
dalam pembelajaran

Multimedia mampu 
memaparkan materi lebih 
konkret

Pengembangan perangkat 
pembelajaran

Pembelajaran berbasis 
cooperative learning

- Hasil belajar meningkat
- Siswa terlibat aktif dalam 

pembelajaran

Student centered 
learning

Gambar 2 Kerangka berpikir penelitian
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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Rancangan Penelitian

Rancangan penelitian ini adalah Research and Development (R&D) yaitu 

suatu penelitian yang menghasilkan desain produk kemudian mendapat validitas 

dari pakar kemudian diujikan kepada siswa dan dilakukan revisi untuk 

mendapatkan produk yang sempurna. Menurut Sukmadinata (2006) R&D adalah 

suatu proses atau langkah-langkah untuk mengembangkan suatu produk baru atau 

menyempurnakan suatu produk yang telah ada yang dapat 

dipertanggungjawabkan. Sugiyono (2006) mengatakan R&D adalah metode 

penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu, dan menguji 

keefektifan produk tersebut. 

Langkah-langkah dalam penelitian ini mengacu langkah-langkah R&D dari 

Sugiyono (2006), seperti pada gambar 3 berikut:

Gambar  3 Langkah-langkah metode Research and Development (R&D) dalam 
(Sugiyono 2006 dengan modifikasi)

B. Prosedur penelitian

Langkah-langkah penelitian yang akan ditempuh sesuai dengan alur kerja 

pada metode Research and Development (R&D) dalam Sugiyono (2006), yang 

telah dimodifikasi sebagai berikut:

Identifikasi 
potensi dan 

masalah

Revisi 
produk  

Pengumpul-
an data  

Design 
produk

(Draft 1)

Revisi 
produk 
(Draft III)

Impleme
ntasi 
produk

Revisi 
produk 
(Draft II)

Uji coba 
pemakaian

Produk final 

Validasi 
pakar   
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1. Identifikasi potensi dan masalah 

Memilih masalah penelitian adalah suatu langkah awal dari kegiatan 

penelitian. Seseorang melakukan penelitian disebabkan ingin mengembangkan 

suatu potensi sehingga dapat menambah nilai dan menghasilkan sesuatu yang 

bermanfaat (Sugiyono 2008).

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan di SMP Negeri 41 Semarang 

dan SMP Negeri 2 Maos diketahui bahwa pada perangkat pembelajaran yang 

digunakan merupakan perangkat pembelajaran dengan standar minimal BSNP 

tanpa pengembangan dengan metode ceramah sebagai metode yang dipakai 

dalam pembelajaran. Sementara itu, pada kedua sekolah terdapat potensi yaitu 

adanya sarana dan prasarana sangat memadai untuk pembelajaran antara lain 

laboratorium biologi, laboratorium computer, LCD, dan laptop, tetapi 

penggunaannya belum maksimal.

2. Pengumpulan data 

Dari hasil identifikasi potensi dan masalah, dilakukan studi pustaka dan 

pengumpulan data untuk ditindak lanjuti. Data ini merupakan data awal untuk 

mendesain produk. Dalam penelitian ini, dikumpulkan data berupa daftar nilai 

siswa, silabus biologi SMP, bahan ajar, video dan gambar untuk multimedia.

3. Desain produk (draft I)

Tahap ini dimulai dengan menyusun desain produk yang berupa 

perangkat pembelajaran meliputi silabus, rencana pelaksanaan pembelajaran 

(RPP) dengan multimedia berbasis cooperative learning, pembuatan multimedia 

yang terlebih dahulu dibuat scriptnya, lembar diskusi siswa, soal evaluasi, dan 

lembar observasi aktivitas siswa. 

Instrumen penelitian yang digunakan sebagai produk meliputi instrumen 

tes untuk menilai hasil belajar, lembar observasi untuk menilai aktivitas siswa, 

lembar validasi perangkat pembelajaran oleh pakar untuk menilai dan 

memvalidasi perangkat pembelajaran, serta angket untuk mengetahui respon 

siswa terhadap pembelajaran. Instrumen tes yang digunakan dalam penelitian 

berupa soal yang telah memenuhi syarat validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran, 
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dan daya pembeda. Adapun untuk menentukan validitas, reliabilitas, tingkat 

kesukaran, dan daya pembeda digunakan rumus sebagai berikut:

a. Analisis validitas soal

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat 

kevalidan atau kesahihan butir soal. Butir soal yang valid atau sahih mempunyai 

validitas yang tinggi. Validitas dihitung dengan menggunakan rumus product

moment sebagai berikut:

Keterangan :
rxy  = koefisien korelasi
X = skor butir soal
Y = skor total

X
= jumlah skor angka butir yang dijawab siswa

Y
= jumlah angka setiap skor soal

N = jumlah peserta tes
Kemudian hasil rxy dikonsultasikan dengan rtabel product moment dengan    α = 

5%, jika rxy > rtabel maka butir soal valid (Arikunto 2006).

Kriteria koefisien korelasi adalah:
0,81-1,00 : sangat tinggi
0,61-0,80 : tinggi
0,41-0,60 : cukup
0,21-0,40 : rendah
0,00-0,20 : sangat rendah

Hasil analisis validitas butir soal dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 2 hasil analisis validitas butir soal

No. Kategori Jumlah Nomor Soal

1 Valid 36 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 
29, 32, 34, 35, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 
45, 48, 49, 50

2 Tidak valid 14 5,  8, 12, 13, 27, 28, 30, 31, 33, 36, 37, 
41, 46, 47
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b. Analisis reliabilitas soal

Reliabilitas menunjuk pada satu pengertian bahwa suatu instrumen dapat 

dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrumen 

tersebut sudah baik.

Rumus yang digunakan untuk mencari reliabilitas butir soal instrumen 

sebagai berikut :

Keterangan :
∑pq = jumlah hasil perkalian antara p dan q
rxy   = reliabilitas secara keseluruhan
K = banyaknya butir soal atau pertanyaan
p = proporsi subyek yang menjawab benar
q = proporsi subyek yang menjawab salah (q = 1 – p)
St

2 = varians total

Kriteria reliabilitas soal (Arikunto 2006) sebagai berikut:

rxy ≤ 0,20           : reliabilitas sangat rendah
0,20 < rxy<0,40  : reliabilitas rendah
0,40 < rxy <0,60 : reliabilitas sedang
0,60 < rxy <0,80 : reliabilitas tinggi
0,80 < rxy <1,00 : reliabilitas sangat tinggi

Berdasarkan hasil perhitungan untuk seluruh item soal, diperoleh harga 11r

sebesar 0.883, kemudian dikonsultasikan dengan r tabel product moment taraf 

kepercayaan 95% diperoleh r tabel= 0.363, karena 11r > r tabel maka instrumen 

tersebut bersifat reliabel.

c. Analisis tingkat kesukaran butir soal

Taraf kesukaran didefinisikan sebagai proporsi peserta tes yang menjawab 

benar suatu soal pada tingkat kemampuan tertentu yang biasanya dinyatakan 

dalam bentuk indeks. Indeks kesukaran ini pada umumnya dinyatakan dalam 

bentuk proporsi yang berkisar antara 0,00 sampai 1,00. Semakin besar indeks 

kesukaran maka semakin mudah soal itu. 
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Rumus untuk menghitung tingkat kesukaran adalah (Arikunto 2006): 

Keterangan :
P = indeks kesukaran
B = banyaknya peserta tes  yang menjawab soal dengan benar
JS = jumlah seluruh siswa

Klasifikasi yang menunjukkan tingkat kesukaran soal (Arikunto 2006):

0,0 < P < 0,3   : soal sukar
0,3 < P < 0,7   : soal sedang
0,7 ≤ P < 1,00   : soal mudah

Hasil analisis tingkat kesukaran butir soal dapat dilihat pada tabel 3.

Tabel 3 Hasil analisis tingkat kesukaran butir soal

No. Kategori Jumlah Nomor Soal

1 Sukar 5 13, 18, 36, 39, 44

2 Sedang 36 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 
19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 33, 
34, 35, 37, 38, 40, 41, 42, 46, 47, 48, 49, 
50 

3 Mudah 9 2, 8, 11, 21, 27, 28, 32, 43, 45

d. Analisis daya beda soal

Daya pembeda soal adalah kemampuan sesuatu soal untuk membedakan 

antara siswa yang pandai (berkemampuan tinggi) dengan siswa yang bodoh 

(berkemampaun rendah). Angka yang menunjukkan besarnya daya pembeda 

disebut indeks diskriminasi disingkat D. Rumus untuk menentukan indeks 

diskriminasi adalah (Arikunto 2006):

D = 
Ja

Ba
-

Jb

Bb
= Pa – Pb.

Keterangan:
J  = jumlah peserta tes
Ja = banyaknya peserta kelompok atas
Jb = banyaknya peserta kelompok bawah
Ba = banyaknya peserta kelompok atas yang menjawab soal itu dengan benar

JS

B
P 
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Bb = banyaknya peserta kelompok bawah yang menjawab soal itu dengan benar

Pa = 
Ja

Ba
= proporsi peserta kelompok atas yang menjawab benar

Pb = 
Jb

Pb
= proporsi peserta kelompok bawah yang menjawab benar (Arikunto 

2006).

Kriteria daya beda soal adalah: 
D : 0,00  -  0,20 : jelek (poor)
D : 0,21  -  0,40 : cukup (statisfactory)
D : 0,41  -  0,70 : baik (good)
D : 0,71  -  1,00 : baik sekali (excelent).

D negatif, semuanya tidak baik. Jadi butir soal yang mempunyai nilai D negatif 

sebaiknya dibuang saja (Arikunto 2006).

Hasil analisis daya beda butir soal dapat dilihat pada tabel 4.

Tabel 4 Hasil analisis daya beda butir soal

No. Kategori Jumlah Nomor Soal

1 Jelek 11 5, 8, 13, 27, 28, 31, 36, 37, 41, 46, 47

2 Cukup 12 12, 15, 18, 21, 26, 29, 30, 32, 33, 39, 44, 
45

3 Baik 25 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 14, 16, 17, 19, 
20, 22, 23, 24, 25, 34, 35, 38, 40, 42, 43, 
48, 49, 50

Berdasarkan analisis yang diperoleh dari soal uji coba maka didapatkan  

hasil keterpakaian soal dapat dilihat pada tabel 5 sebagai berikut

Tabel 5 hasil analisis keterpakaian soal

No. Kategori Jumlah Nomor Soal

1 Dibuang 14 5, 8, 12, 13, 27, 28, 30, 31, 33, 36, 37, 
41, 46, 47

2 Dipakai 36 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 32, 
34, 35, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 48, 49, 
50
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Instrumen penelitian yang telah dianalisis, kemudian diuji kembali 

menggunakan program iteman untuk menentukan reliabilitas (alpha), tingkat 

kesukaran, dan daya pembeda setiap butir soal. Iteman merupakan software yang 

diciptakan untuk menganalisis statistik butir soal secara klasikal. 

a. Reliabilitas soal

Berdasarkan hasil analisis data menggunakan software Iteman didapatkan 

hasil alpha sebesar 0,888. Hasil tersebut apabila dikonversikan ke dalam kriteria 

reliabilitas soal (Arikunto 2006) dinyatakan reliabel dengan kriteria sangat tinggi.

b. Tingkat kesukaran butir soal

Hasil analisis tingkat kesukaran butir soal dengan menggunakan software 

Iteman dapat dilihat pada tabel 6 sebagai berikut:

Tabel 6 Hasil analisis tingkat kesukaran butir soal menggunakan software Iteman

No. Kategori Jumlah Nomor Soal

1 Sukar 4 13, 18, 39, 44

2 Sedang 36 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 
19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 33, 
34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 46, 47, 48, 
49, 50 

3 Mudah 8 2, 8, 11, 21, 27, 28, 32, 43, 45

c. Daya pembeda butir soal

Hasil analisis daya pembeda butir soal dengan menggunakan software 

Iteman dapat dilihat pada tabel 7 sebagai berikut:

Tabel 7 Hasil analisis daya pembeda butir soal menggunakan software Iteman

No. Kategori Jumlah Nomor Soal
1 Sangat jelek 2 27, 28
2 Jelek 7 5, 13, 27, 36, 41, 46, 47
3 Cukup 5 8, 12, 30, 31, 33
4 Baik 29 1, 3, 6, 7, 9, 10, 11, 15, 16, 18, 20, 22, 

23, 24, 25, 26, 29, 32, 34, 35, 38, 39, 42, 
43, 44, 45, 48, 49, 50

5 Baik sekali 7 2, 4, 14, 17, 19, 21, 40
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Berdasarkan hasil analisis data menggunakan software Iteman didapatkan 

hasil keterpakaian soal pada tabel 8 sebagai berikut:

Tabel 8 hasil analisis keterpakaian soal menggunakan software Iteman

No. Kategori Jumlah Nomor Soal

1 Dibuang 9 5, 13, 27, 28, 36, 37, 41, 46, 47

2 Dipakai 41 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 
29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 38, 39, 40, 42, 
43, 44, 45, 48, 49, 50

Dari hasil rekapitulasi keterpakaian soal uji coba yang telah dilakukan

baik secara manual maupun menggunakan software Iteman, soal yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah soal yang dinyatakan valid, mempunyai daya 

pembeda dengan kriteria cukup, baik dan baik sekali, reliabel, serta taraf 

kesukaran yang mudah, sedang, sukar. Data butir soal yang digunakan dalam 

penelitian dapat dilihat pada tabel 9 sebagai berikut:

Tabel 9 Data butir soal yang digunakan dalam penelitian

No. Kategori Jumlah Nomor Soal

1 Dibuang 20 5, 7, 8, 10, 12, 13, 20,  21, 24, 27, 28, 
30, 31, 33, 36, 37, 41, 45, 46, 47

2 Dipakai 30 1, 2, 3, 4, 6, 9, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 
22, 23, 25, 26, 29, 32, 34, 35, 38, 39, 40, 
42, 43, 44, 48, 49, 50

4. Validasi pakar 

Setelah perangkat pembelajaran selesai dibuat maka tahap selanjutnya 

adalah validasi oleh validator yang berkompeten di bidangnya. Tahap validasi 

meliputi validasi multimedia dari segi tampilan yang dilakukan oleh pakar media, 

validasi perangkat pembelajaran dari segi materi oleh pakar materi, serta validasi 

perangkat pembelajaran dari segi kesesuaian dengan SK dan KD oleh pakar 

evaluasi.
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5. Revisi produk (draft I)

Hasil validasi pakar digunakan sebagai bahan untuk merevisi produk awal 

(draft I). Secara keseluruhan, para pakar menyatakan perangkat pembelajaran 

sudah baik dan layak digunakan, tetapi para pakar memberikan saran untuk 

merevisi beberapa bagian. Menurut pakar media, tulisan pada bagian judul dan isi 

dari multimedia perlu diperbaiki dengan menggunakan huruf yang lebih jelas. 

Berdasarkan hasil penilaian dari pakar materi dan pakar evaluasi, silabus perlu 

diperbaiki dengan penambahan materi fertilisasi, kehamilan, dan persalinan pada 

kegiatan pembelajaran. Sedangkan untuk RPP perlu dilakukan perbaikan dengan 

penggunaan RPP berpendidikan karakter yang kegiatan pembelajarannya 

menekankan pada penanaman nilai karakter bangsa. 

Bedasarkan hasil penilaian dan saran dari para pakar, dilakukan perbaikan 

terhadap perangkat pembelajaran. Hasil perbaikan tersebut merupakan draft II 

yang siap untuk diimplementasikan.

6. Implementasi produk (draft II)

Produk (draftII) diimplementasikan pada siswa dengan jumlah yang 

terbatas yaitu kepada satu kelas. Implementasi produk bertujuan untuk 

mengetahui kesiapan produk sebelum diujicobakan pada skala yang lebih besar. 

Implementasi produk dilakukan di SMP Negeri 41 Semarang kelas IX semester 

gasal tahun ajaran 2010/2011 yang terdiri dari 5 kelas, yaitu kelas IXA, IXB, 

IXC, IXD, dan IXE. Subjek yang digunakan untuk implementasi produk adalah 

kelas IXB dengan jumlah siswa 27 orang. Saat implementasi dilakukan observasi 

aktivitas siswa, dan setelah implementasi diadakan evaluasi untuk mengetahui 

seberapa besar penguasaan siswa.

7. Revisi produk (draft III)

Revisi produk mencakup kegiatan evaluasi hasil implementasi produk (draft 

II), mengkaji setiap kekurangan, dan menyempurnakan kekurangan yang ada. 

Pada saat implementasi produk (draft II), diketahui bahwa terdapat kekurangan 

pada multimedia, yaitu pada bagian organ reproduksi laki-laki. Pada gambar 

struktur organ reproduksi laki-laki terdapat bagian yang tidak termasuk dalam 
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organ reproduksi laki-laki. Oleh karena itu, dilakukan penyempurnaan terhadap 

gambar dengan menghilangkan keterangan pada bagian tersebut untuk memberi 

batasan yang jelas mengenai bagian-bagian organ sistem reproduksi. Setelah 

direvisi pada bagian tersebut, diperoleh perangkat pembelajaran berupa draft III 

yang siap untuk diimplementasikan pada kelompok dengan skala yang lebih 

besar, sekaligus sebagai cara untuk menguji efektivitas produk.

8. Uji efektivitas produk

Produk yang dihasilkan (draft III) diujicobakan pada siswa dengan jumlah 

yang lebih besar yaitu sebanyak dua kelas.

a. Tempat dan waktu uji coba

Uji efektivitas produk dilakukan di SMP Negeri 2 Maos, Cilacap kelas IX 

semester gasal tahun ajaran 2010/2011 yang terdiri dari 7 kelas, yaitu kelas IXA, 

IXB, IXC, IXD, IXE, IXF, dan IXG. Subjek yang digunakan untuk uji coba 

produk sebanyak dua kelas, yaitu kelas IXA dan IXB yang diambil secara acak. 

Masing-masing kelas terdiri dari 39 siswa.

b. Data dan Metode Pengumpulan Data

1) Sumber data 

Sumber data dari penelitian ini adalah 

a) Siswa 

b) Guru

2) Jenis data 

Jenis data yang digunakan adalah 

a) Data kualitatif  meliputi tanggapan pakar pakar media, pakar pakar materi, 

tanggapan siswa dan guru mengenai pembelajaran sistem reproduksi manusia 

dengan multimedia berbasis cooperative learning.

b) Data kuantitatif meliputi data keaktifan siswa, data kinerja guru dan data hasil 

belajar siswa.

3) Cara pengambilan data 

a) Data hasil belajar siswa diperoleh dari test.

b) Data mengenai tanggapan siswa yang diperoleh dari lembar angket.

c) Data tentang aktivitas siswa dan kinerja guru diperoleh dari lembar observasi 
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c. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan langkah paling penting dalam penelitian, karena 

dalam analisis data akan dapat ditarik kesimpulan berdasarkan hipotesis yang 

sudah diajukan.

1) Analisis data hasil belajar

Data hasil belajar didapat dari nilai tes, kuis, dan jawaban LDS, kemudian 

dianalisis secara deskriptif kuantitatif dengan langkah-langkah sebagai berikut :

a) Mengolah skor dari tes maupun LDS dengan langkah-langkah sebagai berikut 

:

Untuk mencari nilai akhir, digunakan rumus sebagai berikut (Arikunto 2007) :

Keterangan :
NA : Nilai akhir
NT : Nilai Tes

b) Menghitung ketuntasan klasikal

Ketuntasan klasikal dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut 

(Sugiyono 2009) :

Keterangan :
P : Ketuntasan belajar klasikal

∑ ni : Jumlah siswa yang tuntas secara individu (nilai  70)
∑ n : Jumlah total siswa.

2) Analisis data aktivitas siswa

a) Menghitung persentase keaktifan siswa

Data aktivitas siswa diperoleh melaui lembar observasi. Data aktivitas 

siswa menurut Sugiyono (2009) dapat dihitung menggunakan rumus:

100 x 
maksimalSkor 

diperolehyangskor 
Nilai




4

2NTkuis)Nilai x (1LDS)Nilai x (1
NA




100% x 
n

ni
P
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Angka persentase selanjutnya dikonfirmasikan pada kriteria sebagai berikut

(Tayibnapis 2000):

0 % - 20 % : E (sangat rendah)
21 % - 40 % : D (rendah)
41 % - 60 % : C (sedang)
61 % - 80 % : B (tinggi)
81 % - 100% : A (sangat tinggi)

b) Menghitung keaktifan siswa secara klasikal

Penilaian aktivitas siswa secara klasikal dihitung dengan menggunakan 

rumus berikut (Sugiyono 2009) :

100X
n

ni
K




Keterangan:
K    = persentase keaktivan siswa secara klasikal
∑ni = jumlah siswa dengan aktivitas sangat tinggi dan aktivitas tinggi
N   = jumlah keseluruhan siswa.

3) Data tanggapan siswa 

Data tanggapan siswa terhadap kelayakan pembelajaran dengan multimedia 

berbasis cooperative learning dianalisis dengan rumus berikut (Sugiyono 2009): 

= 100%
Keterangan:

P = persentase
F = banyaknya responden yang memiliki jawaban ya
N = banyaknya respoden yang menjawab kuesioner 

Menentukan kategori angket dengan parameter sebagai berikut (Tayibnapis 

2000): 

0 % - 20 % : E (sangat rendah)
21 % - 40 % : D (rendah)
41 % - 60 % : C (sedang)
61 % - 80 % : B (tinggi)
81 % - 100% : A (sangat tinggi) 

100% x 
maksimalSkor 

diperolehyangSkor 
siswakeaktivan Persentase
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9. Revisi produk

Setelah dilakukan uji efektivitas produk, data hasil uji efektivitas dianalisis. 

Hasil analisis digunakan sebagai bahan merevisi produk, sehingga dihasilkan 

produk final. Dari uji efektivitas yang telah dilakukan, diperoleh hasil yaitu 

ketuntasan klasikal kedua kelas sebesar 100%. Sedangkan hasil aktivitas belajar 

siswa menunjukkan bahwa 92,30% siswa dari masing-masing kelas termasuk 

dalam kategori tinggi dan sangat tinggi. Berdasarkan hasil tersebut dikatakan 

bahwa produk berhasil meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa. Akan 

tetapi, diketahui terdapat kekurangan pada perangkat pembelajaran yaitu pada 

soal evaluasi. Pada soal evaluasi nomor 7, terdapat 2 pilihan jawaban yang 

merupakan jawaban benar, sehingga perlu dilakukan revisi dengan mengganti 

jawaban pada salah satu pilihan jawaban. Setelah dilakukan revisi pada bagian 

tersebut, maka diperoleh produk final.

10. Produk final 

Produk yang dihasilkan dikatakan sempurna ketika sudah direvisi 

berdasarkan hasil penilaian para pakar, hasil implementasi produk, dan semua 

indikator yang ditetapkan telah tercapai. Kemudian produk diperbanyak dan siap 

dimanfaatkan untuk umum.

C. Indikator keberhasilan

Pembelajaran sistem reproduksi manusia dengan multimedia berbasis cooperative 

learning dapat dikatakan efektif diterapkan di SMP apabila:

1. Hasil belajar siswa mencapai ≥ 70, sebesar 80 % siswa mendapat nilai ≥70.

2. Keaktifan siswa dalam pembelajaran dengan memanfaatkan multimedia 

berbasis cooperative learning termasuk dalam kategori sangat tinggi dan 

tinggi. 
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Adapun alur dari penelitian ini dapat dilihat pada gambar 4 sebagai berikut:

1. Potensi dan masalah
- Perangkat pembelajaran masih standar 

minimal BSNP
- Sarana dan prasarana memadai

2. Pengumpulan data
    Data yang dikumpulkan berupa: daftar nilai siswa, silabus biologi SMP, 
bahan ajar, video dan gambar untuk multimedia.

3. Mempersiapkan desain produk (Draft I).
Produk meliputi: silabus, RPP dengan multimedia berbasis cooperative 
learning, pembuatan multimedia, lembar diskusi siswa dan soal evaluasi.

4. Validasi produk ke pakar
- Validasi multimedia oleh pakar media
- Validasi perangkat pembelajaran oleh pakar materi
- Validasi perangkat pembelajaran oleh pakar evaluasi

5. Revisi draft I                Draft
II

6. Draf II diimplementasikan di kelas dengan jumlah terbatas 

7. Analisis data

Revisi draft II
Draft III

8. Dilakukan uji coba pada jumlah siswa 
yang lebih banyak (2 kelas).

9. Analisis data

Revisi draft III

10. Produk final 

Gambar 4 Alur penelitian
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BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Hasil penelitian pengembangan perangkat pembelajaran sistem 

reproduksi manusia dengan multimedia berbasis cooperative learning meliputi 

hasil validasi perangkat pembelajaran dan hasil uji efektivitas perangkat 

pembelajaran. Uraian penelitian secara rinci sebagai berikut.

1. Hasil validasi perangkat pembelajaran 

Validasi perangkat pembelajaran sistem reproduksi manusia dengan 

multimedia berbasis cooperative learning dilakukan melalui validasi perangkat 

pembelajaran oleh pakar, dan implementasi perangkat pembelajaran. 

a. Validasi perangkat pembelajaran oleh pakar

Validasi perangkat pembelajaran meliputi 3 macam, yaitu validasi 

multimedia oleh pakar media, validasi perangkat pembelajaran oleh pakar materi, 

dan validasi perangkat pembelajaran oleh pakar evaluasi. Hasil validasi perangkat 

pembelajaran dapat dilihat pada tabel 10.

Tabel 10 Hasil validasi perangkat pembelajaran (silabus, RPP, multimedia, LDS, 
soal evaluasi, dan lembar observasi) oleh pakar

No Komponen Indikator
penilaian pakar

skor 
Persentase

rata-rata

1 Silabus SK dan KD sesuai ketentuan BSNP 1 100.00%
Indikator pembelajaran sesuai dengan SK dan 
KD

1 100.00%

Kegiatan pembelajaran sesuai dengan indicator 1 100.00%

alokasi waktu sesuai dengan materi pokok 1 100.00%

instrumen penilaian sesuai dengan SK dan KD 1 100.00%

Total 5 100.00%

2 RPP SK dan KD sesuai ketentuan BSNP 1 100.00%

Indikator sesuai dengan SK dan KD 1 100.00%

kegiatan pembelajaran sesuai indicator 1 100.00%

alokasi waktu sesuai dengan materi pokok 1 100.00%

langkah pembelajaran runtut dan sistematis 1 100.00%

langkah pembelajaran sesuai sintak CL 1 100.00%

pembelajaran menggunakan multimedia 1 100.00%

instrumen penilaian sesuai dengan SK dan KD 1 100.00%

Total 8 100.00%

36
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3 Multimedia Keterbacaan teks 2 66.67%

(segi Kualitas tampilan gambar 2 66.67%

tampilan) Sajian animasi 3 100.00%

Pemilihan komposisi warna 3 100.00%

Daya dukung music 3 100.00%

tampilan slide 3 100.00%

Pemilihan jenis dan ukuran font 3 100.00%

Total 19 90.48%

4 Multimedia Indikator pembelajaran sesuai SK dan KD 3 100.00%

materi sesuai dengan KD 3 100.00%

kedalaman materi sistem reproduksi 2.67 89.00%

penyajian materi berurutan 3 100.00%

penggunaan bahasa mudah dipahami 3 100.00%

kejelasan penggunaan petunjuk belajar 2.67 89.00%

kejelasan memahami materi 2.67 89.00%

kecukupan latihan 3 100.00%

Total 23.01 95.88%

5 LDS petunjuk cara mengerjakan jelas 1 100.00%

soal sesuai dengan SK dan KD 1 100.00%
penulisan kalimat jelas, tidak rancu, tidak 
ambigu

1 100.00%

soal tidak menyimpang dari materi pokok 1 100.00%

kedalaman materi sesuai  tingkat pendidikan 1 100.00%

tampilan LDS menarik 1 100.00%

Total 6 100.00%

6 Soal evaluasi petunjuk cara mengerjakan jelas 1 100.00%

soal dikembangkan dari indicator 1 100.00%

proporsi C1, C2, C3, dan C4 seimbang 1 100.00%

proporsi soal tiap submateri pokok seimbang 1 100.00%
penulisan kalimat jelas, tidak rancu, tidak 
ambigu

1 100.00%

memenuhi syarat validitas, reliabilitas, 1 100.00%

tingkat kesukaran

Total 6 100.00%

7 Lembar Lembar observasi ringkas dan jelas 1 100.00%

Observasi kriteria penskoran tepat dan jelas 1 100.00%

lembar observasi dapat menilai aktivitas 1 100.00%

secara keseluruhan 1 100.00%

Lembar observasi mudah digunakan 1 100.00%

Total 5 100.00%

Berdasarkan data pada tabel 10, dapat diketahui hasil penilaian dari para 

pakar terhadap silabus, RPP, LDS, soal evaluasi, dan lembar observasi aktivitas 



38

siswa, yaitu sebesar 100%. Sementara itu, hasil penilaian pakar terhadap 

multimedia menunjukkan persentase sebesar 90,48% untuk segi tampilan, dan 

95,88% dari segi materi. Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa keseluruhan 

perangkat pembelajaran memperoleh penilaian dengan kategori sangat tinggi. Hal 

ini berarti bahwa menurut penilaian para pakar, perangkat pembelajaran yang 

dikembangkan pada penelitian ini layak digunakan di sekolah.

b. Hasil Implementasi produk 

Implementasi produk dilakukan di kelas IX SMP Negeri 41 Semarang 

dengan jumlah siswa sebanyak 27 orang. Implementasi produk dimaksudkan 

untuk mengetahui kesiapan produk sebelum digunakan pada pembelajaran. Pada 

saat pembelajaran dilakukan pengukuran terhadap aktivitas belajar dan hasil 

belajar siswa sebagai indikator kelayakan. Implementasi produk dikatakan 

berhasil dan produk layak digunakan dalam pembelajaran apabila ≥70% siswa 

memiliki aktivitas sangat tinggi dan tinggi serta ≥80% siswa tuntas belajar. 

Aktivitas siswa diukur pada saat siswa diskusi dalam kelompok, dan pada 

saat diskusi kelas. Berdasarkan hasil implementasi produk, diketahui bahwa 

aktivitas rata-rata siswa sebesar 71,33%. Secara klasikal, dari 27 orang siswa 

3,7% (1 orang) merupakan siswa dengan kategori aktivitas sangat tinggi, 23 siswa 

atau sebesar 85,19% merupakan siswa dengan aktivitas tinggi, dan 11,11% (3 

orang) merupakan siswa dengan aktivitas sedang. Dengan demikian, produk 

dikatakan layak digunakan dalam pembelajaran. 

Pada implementasi produk dilakukan pengukuran terhadap hasil belajar, 

yang meliputi nilai LDS, nilai postest, dan nilai ulangan harian. Setelah 

implementasi produk berakhir, diketahui bahwa rata-rata nilai akhir klasikal kelas 

implementasi sebesar 79,89 dengan nilai terendah sebesar 73,23 dan nilai 

tertinggi sebesar 79,89. Hal ini menunjukkan bahwa ketuntasan belajar klasikal 

sebesar 100% dengan KKM 70. Dengan demikian, produk dikatakan layak 

digunakan dalam pembelajaran.

Berdasarkan data yang diperoleh selama implementasi produk, diketahui 

bahwa jumlah siswa yang melakukan aktivitas kategori sangat tinggi dan tinggi 

mencapai 88,89% dengan ketuntasan hasil belajar siswa sebesar 100%. Hal ini 
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menunjukkan bahwa siswa mampu meraih hasil yang baik, dan melampaui 

ketentuan pada indikator kelayakan produk. Dengan demikian, dapat disimpulkan 

bahwa produk layak digunakan dalam pembelajaran. Namun, masih terdapat 

beberapa kekurangan pada perangkat pembelajaran yang dikembangkan. Oleh 

karena itu, perlu dilakukan perbaikan di beberapa bagian. Bagian perangkat 

pembelajaran yang direvisi dapat dilihat pada tabel 11.

Tabel 11 Data tentang bagian perangkat pembelajaran yang direvisi

No Bagian yang direvisi Hasil revisi

1.

2.

3.

Multimedia sistem reproduksi

Silabus

RPP

Tulisan pada judul dan isi diperjelas, 

perbaikan pada materi organ reproduksi 

laki-laki

Pada kegiatan pembelajaran ditambah 

kegiatan untuk materi fertilisasi, 

kehamilan, dan persalinan.

Disesuaikan dengan RPP yang 

menerapkan pendidikan karakter.

4. Soal evaluasi Kalimat soal diperjelas.

5. Lembar observasi aktivitas Kriteria skor penilaian lebih rinci.

Revisi dilakukan berdasarkan hasil penilaian pakar dan analisis hasil 

implementasi produk. Setelah direvisi, produk dikatakan siap dan layak 

digunakan dalam pembelajaran. Produk yang berupa perangkat pembelajaran 

tersebut selanjutnya diterapkan di kelas untuk mengetahui efektivitasnya terhadap 

pembelajaran.

2. Hasil uji efektivitas perangkat pembelajaran

Uji efektivitas perangkat pembelajaran dilakukan di SMP Negeri 02 Maos 

kelas IXA dan IXB, dengan jumlah siswa masing-masing kelas sebanyak 39 

orang. Pada saat pembelajaran dilakukan pengukuran terhadap aktivitas dan hasil 

belajar siswa serta tanggapan siswa terhadap pembelajaran. Aktivitas dan hasil 

belajar siswa diukur untuk mengetahui keberhasilan proses pembelajaran dan 
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penguasaan materi oleh siswa. Sedangkan tanggapan siswa diperlukan untuk 

mengetahui respon siswa terhadap pembelajaran.

a. Aktivitas dan hasil belajar siswa

Data aktivitas belajar siswa pada uji efektivitas perangkat pembelajaran disajikan 

pada tabel 12.

Tabel 12 Data aktivitas dan hasil belajar siswa kelas uji efektivitas

Komponen yang diukur
Kelas IXA Kelas IXB

Sko
r

Persentas
e

Sko
r

Persentas
e

 Aktivitas belajar siswa
∑ siswa yang mencapai aktivitas 
kategori sangat tinggi

3 7,69% 3 7,69%

∑ siswa yang mencapai aktivitas 
kategori tinggi

33 84,62% 33 84,62%

∑ siswa yang mencapai aktivitas 
kategori sedang

3 7,69% 3 7,69%

∑ siswa yang mencapai aktivitas 
kategori rendah

0 0% 0 0%

Rerata aktivitas belajar siswa 71,82% 72,14%
 Hasil belajar siswa

∑ siswa dengan hasil belajar kategori 
tuntas

39 100% 39 100%

∑ siswa dengan hasil belajar kategori 
tidak tuntas

0 0% 0 0%

Rerata hasil belajar siswa 84,91 88,69
*Jumlah siswa kelas IXA dan IXB masing-masing sebanyak 39 orang
*Data selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 12, 13, 14, dan 15

Berdasarkan data pada tabel 12, dapat diketahui bahwa persentase 

aktivitas rata-rata siswa untuk kelas IXA sebesar 71,82% dan kelas IXB sebesar 

72,14%. Persentase siswa dengan aktivitas kategori sangat tinggi dan tinggi 

sebesar 92,30% untuk masing-masing kelas. Sementara itu kedua kelas mencapai 

ketuntasan klasikal hasil belajar sebesar 100% dengan rerata nilai 84,91 untuk 

kelas IXA dan 88,69 untuk kelas IXB.  

Dalam indikator keberhasilan dijelaskan bahwa perangkat pembelajaran 

dikatakan efektif digunakan pada pembelajaran sistem reproduksi manusia 

apabila telah mencapai indikator yang ditentukan, yaitu ≥70% siswa memiliki 

aktivitas sangat tinggi dan tinggi, ≥80% siswa tuntas belajar. Berdasarkan hasil 

uji efektivitas, diketahui bahwa perangkat pembelajaran dapat meningkatkan 

aktivitas siswa ditunjukkan dengan persentase siswa yang mencapai aktivitas 
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kategori sangat tinggi dan tinggi sebesar 92,30% melebihi indikator yang 

ditentukan yaitu sebesar 70% siswa dapat mencapai aktivitas kategori tersebut.

Selain itu, hasil belajar yang diperoleh siswa mencapai ketuntasan klasikal 

sebesar 100% melebihi ketuntasan klasikal minimal yaitu sebesar 80% siswa 

yang tuntas.  Jadi, perangkat pembelajaran yang dikembangkan dikatakan efektif.

b. Hasil tanggapan siswa terhadap pembelajaran

Hasil tanggapan siswa diperoleh dengan menganalisis lembar angket.  

Lembar angket digunakan untuk mengetahui respon siswa terhadap pembelajaran 

yang menggunakan perangkat pembelajaran dengan multimedia berbasis 

cooperative learning. Siswa memberikan tanggapan tentang motivasi dan 

ketertarikan terhadap pembelajaran, pemahaman terhadap materi, kerja sama 

dalam kelompok, dan suasana kelas saat pembelajaran. Data hasil pendapat siswa 

dapat dilihat pada tabel 13.

Tabel 13 Data hasil rekapitulasi angket tanggapan siswa terhadap pembelajaran

No Pernyataan
Persentase 
jawaban

Kategori

Ya
1. Siswa merasa tertarik mempelajari biologi 97,14% Sangat tinggi
2. Di antara beberapa materi biologi, materi 

sistem reproduksi merupakan materi yang 
tergolong sulit bagi siswa

69,52% Tinggi

3. Siswa merasa tertarik mengikuti 
pembelajaran sistem reproduksi dengan 
multimedia berbasis cooperative learning

97,14% Sangat tinggi

4. Siswa menyukai dan mengikuti 
pembelajaran sistem reproduksi dengan 
multimedia berbasis cooperative learning

97,14% Sangat tinggi

5. Siswa menyetujui penggunaan multimedia 
dalam pembelajaran sistem reproduksi

98,10% Sangat tinggi

6. Pembelajaran sistem reproduksi dengan 
multimedia berbasis cooperative learning 
memudahkan siswa memahami materi

94,29% Sangat tinggi

7. Dalam diskusi kelompok siswa dan teman 
sekelompoknya saling membantu untuk 
memahami materi sistem reproduksi

92,38% Sangat tinggi

8. Siswa meminta bantuan teman jika ada 
materi yang belum dipahami

99,05% Sangat tinggi

9. Siswa menyukai suasana kelas saat 
pembelajaran

79,05% Tinggi

10. Dengan Pembelajaran sistem reproduksi 
dengan multimedia berbasis cooperative 
learning membuat siswa lebih termotivasi 
dalam belajar biologi
Rata-rata

89,52%

91,33%

Sangat tinggi

Sangat tinggi
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Data pada tabel 13 menunjukkan bahwa tanggapan siswa terhadap 

pembelajaran sistem reproduksi manusia dengan multimedia berbasis cooperative 

learning sangat positif. Siswa menyatakan bahwa pada saat proses belajar 

mengajar yang didesain menggunakan perangkat pembelajaran dengan 

multimedia berbasis cooperative learning, mereka merasa lebih termotivasi, 

tertarik mengikuti pembelajaran, dan merasa lebih mudah dalam memahami 

materi. Selain itu, siswa dapat bekerja sama dalam kelompok dalam 

menyelesaikan tugas, mereka menyukai suasana kelas saat pembelajaran. Dengan 

adanya tanggapan positif siswa terhadap pembelajaran yang diselenggarakan, 

dapat diketahui bahwa perangkat pembelajaran dengan multimedia berbasis 

cooperative learning efektif digunakan dalam pembelajaran.

B. Pembahasan

Pengembangan perangkat pembelajaran secara umum bertujuan untuk 

memperoleh perangkat pembelajaran yang efektif digunakan dalam 

pembelajaran. Lebih lanjut, penelitian mendeskripsikan (1) Kelayakan perangkat 

pembelajaran, dan (2) hasil uji efektivitas perangkat pembelajaran. Masing-

masing akan dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut:

1. Kelayakan perangkat pembelajaran 

Dari hasil validasi perangkat pembelajaran oleh para pakar dan hasil 

implementasi perangkat pembelajaran, dapat diketahui bahwa perangkat 

pembelajaran yang dikembangkan pada penelitian ini layak digunakan.

a. Validasi perangkat pembelajaran oleh pakar

Validasi perangkat pembelajaran meliputi validasi silabus, Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), multimedia, Lembar Diskusi Siswa (LDS), soal 

evaluasi, dan lembar observasi aktivitas siswa. Menurut BSNP (2006), Silabus 

merupakan penjabaran standar kompetensi dan kompetensi dasar ke dalam materi 

pokok, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi. Komponen-

komponen silabus saling berhubungan secara fungsional dalam mencapai 

kompetensi yang telah ditetapkan.
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Dari penilaian dan validasi silabus oleh pakar diperoleh hasil persentase 

rata-rata sebesar 100% dengan kriteria penilaian sangat tinggi (tabel 10). Dengan 

demikian, dapat diketahui bahwa silabus sesuai dengan SK dan KD yang 

ditetapkan BSNP serta layak diterapkan di sekolah. Namun, disarankan untuk 

direvisi pada bagian kegiatan pembelajaran dengan penambahan kegiatan diskusi 

dan menyimak multimedia untuk materi fertilisasi, kehamilan, dan persalinan.

Dalam penerapan KTSP di sekolah, silabus dijabarkan dalam Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). RPP yang dibuat dikembangkan dari silabus 

sesuai dengan kompetensi yang ingin dicapai. RPP harus menunjukkan tahap 

pembelajaran yang sesuai dengan indikator yang dicapai dan model pembelajaran 

yang digunakan. RPP juga harus disertai dengan instrumen penilaian yang 

memadai dalam pencapaian kompetensi (BSNP 2006).

Hasil penilaian dan validasi RPP oleh pakar materi menunjukkan bahwa 

persentase rata-rata dari ketiga pakar sebesar 100% dengan kriteria penilaian 

sangat tinggi. Dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa RPP yang dikembangkan 

telah sesuai silabus yang telah dibuat dan disesuaikan dengan SK dan KD yang 

ditetapkan BSNP. RPP hasil pengembangan merupakan RPP yang berbasis 

cooperative learning. Berdasarkan penilaian para pakar, RPP tersebut sudah 

memenuhi sintak yang ada pada sintak cooperative learning dengan disertai 

penggunaan multimedia.

Penilaian multimedia dari segi tampilan dilakukan oleh pakar media dari 

jurusan Biologi Unnes melalui lembar validasi penilaian multimedia. Aspek yang 

dinilai pada validasi media dari segi tampilan meliputi: keterbacaan teks, kualitas 

tampilan gambar, sajian animasi, pemilihan komposisi warna, daya dukung 

musik, tampilan slide, dan pemilihan jenis dan ukuran font. Hasil penilaian 

terhadap multimedia secara keseluruhan menunjukkan hasil 90,48% dengan 

kriteria penilaian sangat tinggi. Hal ini dapat diartikan bahwa dari segi tampilan, 

multimedia sistem reproduksi sudah layak untuk digunakan pada pembelajaran 

karena telah memenuhi karakteristik multimedia yang baik.

Multimedia pembelajaran mempunyai karakteristik sebagai berikut: (1) 

memiliki teks, sajian gambar, animasi dan video yang jelas, sehingga mampu 

meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi (2) bersifat interaktif, dalam 
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pengertian memiliki kemampuan untuk mengakomodasi respon pengguna, (3) 

memiliki lebih dari satu media yang konvergen, misalnya menggabungkan unsur 

audio dan visual dengan daya dukung musik yang menarik untuk meningkatkan 

motivasi siswa (Hamzah et.al 2008)

Multimedia dalam penelitian ini menggabungkan unsur audio dan visual. 

pada setiap bagian terdapat narasi yang menjelaskan teks, gambar, video, dan 

animasi yang disajikan dalam multimedia. Pada beberapa bagian terdapat musik 

pendukung, sehingga menarik minat siswa terhadap materi. Pada multimedia 

yang dikembangkan telah memiliki sajian gambar dan animasi yang jelas, 

sehingga siswa dapat lebih mudah memahami materi yang disajikan. Meskipun 

demikian, menurut pakar, pada multimedia yang telah dibuat terdapat sedikit 

kelemahan pada tingkat keterbacaan teks. Pada salah satu menu, yaitu menu 

organ reproduksi, terdapat subjudul yang tidak dapat dibaca dengan jelas. Untuk 

mengatasi kelemahan tersebut, dilakukan penggantian jenis, ukuran, dan efek 

pada huruf sehingga dapat terlihat dengan jelas.

Penilaian dan validasi multimedia oleh pakar materi dan pakar evaluasi 

meliputi kesesuaian dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Menurut 

BSNP (2006) Penentuan sumber belajar didasarkan pada SK dan KD serta materi 

pokok, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi. Menurut 

Hamzah et.al (2008),  multimedia harus meningkatkan pemahaman siswa 

terhadap materi yang dipelajari. Multimedia pembelajaran yang baik harus 

disesuaikan dengan kurikulum yang berlaku, berisi gambar, video, dan animasi 

yang mendukung materi agar meningkatkan pemahaman siswa, serta memiliki 

petunjuk belajar yang jelas sehingga mampu meningkatkan respon siswa.

Hasil penilaian dan validasi multimedia oleh pakar ialah sebesar 95,88% 

(rata-rata) dengan kriteria penilaian sangat tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa 

multimedia telah sesuai dengan SK dan KD yang ditetapkan BSNP. Selain itu, 

multimedia dinilai dapat menjadi sumber belajar untuk siswa karena penggunaan 

bahasa dan penyajian materi mudah dipahami, kedalaman materi sesuai dengan 

tingkat pendidikan dan disertai dengan latihan yang cukup. Dengan demikian, 

multimedia layak digunakan sebagai media pembelajaran di SMP.
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Menurut BSNP (2006), penentuan sumber belajar harus didasarkan pada 

SK dan KD serta materi pokok, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian 

kompetensi. Sumber belajar dapat berupa yang berupa buku ajar, lembar kerja 

siswa (LKS), lembar diskusi siswa (LDS) media belajar, nara sumber, serta 

lingkungan fisik, alam, sosial, dan budaya. Untuk sumber belajar cetak dan 

elektronik harus sesuai dengan kompetensi yang ingin dicapai, mencakup semua 

materi yang dipelajari, mempunyai petunjuk belajar yang jelas, serta dibuat 

semenarik mungkin untuk meningkatkan minat siswa. 

Validasi Lembar Diskusi Siswa (LDS) oleh pakar menunjukkan 

persentase sebesar 100% dengan kriteria penilaian sangat tinggi. LDS dinilai 

telah sesuai dengan SK dan KD, tidak menyimpang dari materi pokok yang 

dipelajari, serta kedalaman materi sesuai dengan tingkat pendidikan. Selain itu, 

petunjuk cara mengerjakan dan penulisan kalimat jelas, tidak rancu, dan tidak 

ambigu dan tampilan LDS menarik sehingga memotivasi siswa untuk belajar.

Penilaian pencapaian kompetensi dasar peserta didik dilakukan 

berdasarkan indikator. Instrumen penilaian harus mencakup semua kompetensi 

yang diharapkan serta harus memenuhi persayaratan substansi, konstuksi, bahasa 

dan memiliki bukti validitas empirik serta menghasilkan skor yang jelas (BSNP 

2006). 

Berdasarkan hasil penilaian dan validasi dari para pakar dapat diketahui 

bahwa soal evaluasi yang dikembangkan telah sesuai dengan indikator 

pembelajaran. Soal menggunakan petunjuk mengerjakan dan penulisan kalimat 

yang jelas, tidak rancu dan tidak ambigu. Proporsi soal seimbang pada tipe C1, 

C2, C3, C4, dan C5, serta seimbang pada setiap materi pokok. Selain itu, soal 

telah memenuhi syarat validitas, reliabillitas, tingkat kesukaran, dan daya 

pembeda soal.

Penilaian terhadap lembar observasi aktivitas siswa oleh pakar evaluasi 

menunjukkan bahwa lembar observasi telah layak digunakan. Lembar observasi 

yang dikembangkan pada penelitian ini ringkas dan jelas, dapat menilai aktivitas 

secara keseluruhan, serta mudah digunakan. Namun, pakar evaluasi menyarankan 

untuk memperinci kriteria penskoran, karena pada beberapa indikator, kriteria 

penskoran belum jelas.  
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Dari hasil penilaian pakar terhadap perangkat pembelajaran, secara 

keseluruhan, perangkat pembelajaran yang dikembangkan telah sesuai dengan 

Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar yang ditetapkan BSNP. Dengan 

demikian, perangkat pembelajaran layak untuk diterapkan pada pembelajaran.

b. Hasil implementasi perangkat pembelajaran

Dari hasil implementasi perangkat pembelajaran diketahui bahwa 88,89% 

siswa tergolong sangat aktif dan aktif, serta mencapai ketuntasan klasikal sebesar 

100%. Hal ini menunjukkan bahwa perangkat pembelajaran mampu 

meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa, sehingga perangkat pembelajaran 

dikatakan siap untuk digunakan. 

Aktivitas siswa merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi hasil 

belajar siswa, semakin tinggi aktivitas siswa pada saat pembelajaran 

mengakibatkan semakin tinggi hasil belajar yang akan dicapai siswa (Darsono 

et.al 2000). Perolehan aspek-aspek perubahan perilaku tersebut tergantung pada 

apa yang dipelajari oleh pembelajar. Aktivitas siswa yang tinggi akan 

meningkatkan pemahaman siswa yang berimbas pada peningkatan hasil belajar. 

Dengan cooperative learning siswa tidak terlalu menggantungkan diri 

pada guru, cenderung terlibat aktif dalam pembelajaran (Sanjaya 2008). Pada 

pembelajaran kelas implementasi, siswa terlibat aktif dalam diskusi, tidak hanya 

dalam diskusi kelompok, tetapi juga pada saat diskusi kelas antara guru dan 

siswa. Siswa memberi pendapat, respon, jawaban, dan pertanyaan baik kepada 

teman maupun kepada guru. Selain itu, multimedia yang dirancang secara 

interaktif mampu menarik minat siswa untuk terlibat dalam pembelajaran, salah 

satunya dengan memilih sendiri menu yang ingin dipelajari terlebih dahulu. 

Diperkuat oleh pernyataan Wena (2009) bahwa multimedia mampu

mengakomodasi siswa untuk terlibat langsung dalam pembelajaran. Hal ini 

menunjukkan bahwa multimedia berbasis cooperative learning mampu 

mengoptimalkan aktivitas belajar siswa. 

Berdasarkan hasil implementasi produk, seluruh siswa kelas implementasi 

mencapai tingkat belajar tuntas sesuai KKM yang ditentukan, yaitu 70. Dapat 

diketahui bahwa hasil belajar siswa yang tinggi dapat diperoleh, karena siswa 
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merasa lebih mudah memahami materi sistem reproduksi saat belajar 

menggunakan multimedia. Materi sistem reproduksi yang abstrak dan tidak dapat 

dilihat secara nyata dapat divisualisasikan oleh multimedia. Dalam hal ini, 

multimedia memiliki kemampuan untuk dapat memaparkan sesuatu yang rumit 

atau sulit untuk dijelaskan dengan hanya gambar atau kata-kata saja (Suheri 

2006). Dengan meningkatnya pemahaman siswa, berdampak pada peningkatan 

hasil belajar siswa.

Selain karena penggunaan multimedia, pembelajaran dengan berbasis 

cooperative learning juga berpengaruh terhadap peningkatan hasil belajar siswa. 

Hal ini terjadi, karena dalam pembelajaran kooperatif setiap anggota kelompok 

saling membantu dalam memahami materi (Suprijono 2009). Pada kelas 

implementasi perangkat pembelajaran, saat diskusi kelompok siswa yang belum 

memahami materi dibantu siswa lainnya. Selain itu, siswa dituntut untuk dapat 

menemukan sendiri penyelesaian tugas yang diberikan, sehingga siswa lebih 

memahami materi yang diberikan. Hal ini berdampak pada peningkatan hasil 

belajar siswa. Mengacu pada uraian di atas, dapat dinyatakan bahwa perangkat 

pembelajaran valid dan layak digunakan dalam pembelajaran serta siap untuk 

diuji efektivitasnya di SMP.

2. Efektivitas perangkat pembelajaran

Efektivitas perangkat pembelajaran dapat diketahui dari pengukuran 

terhadap aktivitas belajar siswa, hasil belajar siswa, dan tanggapan siswa terhadap 

pembelajaran.

a. Aktivitas belajar siswa

Aktivitas siswa dalam pembelajaran menggunakan model cooperative 

learning disertai multimedia pada penelitian ini, dapat diobservasi dari dua 

kegiatan yaitu diskusi kelompok dan diskusi kelas. Aktivitas siswa yang diamati 

mencakup aktivitas dalam melakukan diskusi kelompok, kemampuan siswa 

bekerjasama dalam diskusi kelompok, kegiatan siswa saat presentasi hasil 

diskusi, serta aktivitas siswa dalam memperhatikan penjelasan guru.

Siswa melakukan diskusi kelompok dengan mengacu kepada panduan 

dalam Lembar Diskusi Siswa (LDS) yang diberikan oleh guru. Pertanyaan yang 
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diberikan dalam LDS disesuaikan dengan materi yang ada pada multimedia 

sistem reproduksi. Pada saat kegiatan belajar mengajar, siswa terlibat aktif dalam 

pembelajaran, dengan persentase aktivitas kategori sangat tinggi dan tinggi 

sebesar 92,30% untuk kedua kelas yang digunakan dalam uji efektivitas. Proses 

diskusi tidak hanya dilakukan dalam kelompok kecil  antara siswa dengan siswa, 

tetapi kegiatan diskusi juga dilakukan dalam kelompok besar yaitu antara guru 

dengan siswa pada saat penjelasan menggunakan multimedia sistem reproduksi. 

Diskusi kelompok berbasis cooperative learning tipe STAD, 

memungkinkan siswa terlibat aktif dan bekerjasama dalam menyelesaikan LDS. 

Pembagian siswa yang heterogen pada pembelajaran kooperatif tipe STAD 

memungkinkan siswa dengan kemampuan yang berbeda dapat menyelesaikan 

tugas bersama dan saling melengkapi kekurangan masing-masing (Nur et.al 

2005). Dengan demikian, adanya kerja sama dan saling membantu dalam 

memahami materi akan meningkatkan aktivitas siswa. Hal ini sesuai dengan 

pernyataan (Ruhadi 2008) yang menyebutkan bahwa dalam pembelajaran yang 

menggunakan model kooperatif, siswa dapat terlibat aktif dalam proses belajar 

mengajar. 

Dalam pembelajaran menggunakan model kooperatif, siswa berdiskusi, 

bertanya, menjawab, dan mempresentasikan hasil diskusi. Hal ini menunjukkan 

adanya tingkat keefektifan yang lebih tinggi pada penggunaan model 

pembelajaran kooperatif dibanding model konvensional dalam peningkatan 

aktivitas siswa. Sementara itu, berdasarkan penelitian Iriany et.al (2007), 

penggunaan multimedia dalam pembelajaran mampu membangkitkan 

keingintahuan dan rasa ingin tahu siswa. Hal ini menyebabkan aktivitas siswa 

dalam pembelajaran meningkat, yang berimbas pada peningkatan hasil belajar. 

Jadi, jelas bahwa penggunaan multimedia dan model cooperative learning 

mampu meningkatkan aktivitas siswa.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat aktivitas siswa dalam 

pembelajaran yang menggunakan multimedia berbasis cooperative learning

termasuk dalam kriteria sangat tinggi dan tinggi. Aktivitas siswa pada penelitian 

ini dikatakan optimal apabila seluruh siswa atau setidaknya ≥ 70% siswa terlibat 

aktif dalam pembelajaran, minimal dengan kriteria aktivitas tinggi. Dengan 
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ketercapaian indikator peningkatan aktivitas, dapat diartikan bahwa pembelajaran 

sistem reproduksi manusia dengan multimedia berbasis cooperative learning 

efektif dalam meningkatkan aktivitas siswa.

b. Hasil belajar siswa 

Ketercapaian tujuan pembelajaran dapat dilihat dari hasil belajar yang 

diperoleh siswa selama proses belajar mengajar. Setelah dilakukan pengolahan 

terhadap hasil belajar siswa yang berupa nilai akhir, diketahui bahwa ketuntasan 

klasikal pada materi sistem reproduksi sebesar 100% dengan rata-rata hasil 

belajar siswa 84,91 untuk kelas IXA dan 88,60 untuk kelas IXB. Hal ini 

menunjukkan bahwa ≥80% siswa memperoleh hasil belajar ≥70. Dengan 

demikian, dapat dikatakan bahwa penggunaan perangkat pembelajaran yang 

dikembangkan dengan multimedia berbasis cooperative learning efektif 

diterapkan pada pembelajaran di SMP. 

Pembelajaran dengan menggunakan multimedia terbukti mampu 

meningkatkan pemahaman siswa yang menyebabkan tingginya hasil belajar yang 

mereka peroleh. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Suheri (2006) yang 

mengatakan bahwa animasi pada multimedia memiliki kemampuan untuk dapat 

memaparkan sesuatu yang rumit atau komplek atau sulit untuk dijelaskan dengan 

hanya gambar atau kata-kata saja. Dengan kemampuan ini maka animasi dapat 

digunakan untuk menjelaskan suatu materi yang secara nyata. Hal itu juga 

diperkuat oleh pernyataan Wena (2009) yang mengemukakan bahwa penggunaan 

multimedia dalam pembelajaran akan membuat kegiatan pembelajaran 

berlangsung secara tepat guna dan berdaya guna sehingga hasil belajar siswa 

dapat ditingkatkan.

Multimedia dapat membangun pengetahuan siswa dengan meningkatnya 

hasil belajar siswa (Iriany et.al 2007).  Gambar dan video yang ditayangkan 

menarik, serta mampu membangkitkan imajinasi siswa akan materi yang abstrak, 

sehingga pemahaman siswa terhadap materi pun meningkat. Hal ini diperkuat 

oleh hail penelitian Herlanti et.al (2007), yang menyebutkan bahwa multimedia 

mampu meningkatkan pemahaman dan retensi siswa. Pada saat pembelajaran 

kelas uji efektivitas, siswa tertarik pada penggunaan multimedia, sehingga siswa 
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memperhatikan sajian materi pada multimedia. Hal ini menyebabkan pemahaman 

siswa terhadap materi menjadi meningkat.

Selain penggunaan multimedia dalam pembelajaran, faktor lain yang 

menentukan tingginya hasil belajar siswa pada penelitian ini adalah penggunaan 

model cooperative learning tipe STAD. Penerapan model cooperative learning 

lebih memudahkan siswa dalam memahami materi yang dipelajari karena mereka 

bekerja sama dalam kelompok, sehingga apabila ada siswa yang belum 

memahami materi dapat dibantu oleh teman satu kelompoknya. Dengan terlibat 

aktif dalam pembelajaran, siswa lebih memahami materi dibandingkan dengan 

pembelajaran teacher centered learning.

Pembelajaran kooperatif mampu meningkatkan kemampuan siswa 

menggunakan informasi dan kemampuan belajar abstrak menjadi riil, sehingga 

hasil belajar meningkat (Sanjaya 2008). Selain itu, pelaksanaan prosedur model 

pembelajaran kooperatif dengan benar dapat menumbuhkan pembelajaran efektif, 

ditandai dengan peningkatan aktivitas belajar (Suyatno 2009). 

Pada penelitian ini diketahui bahwa siswa terlibat aktif dalam 

pembelajaran, yang selanjutnya berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. 

Peningkatan aktivitas siswa dalam pembelajaran identik dengan termotivasinya 

siswa dalam mengikuti pembelajaran sehingga akan menghasilkan hasil belajar 

yang meningkat pula (Sardiman 2007). Mengacu pada uraian di atas, dapat 

dinyatakan bahwa perangkat pembelajaran sistem reproduksi manusia dengan 

multimedia berbasis cooperative learning yang dikembangkan dalam penelitian 

ini, efektif dalam meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa di SMP.

c. Tanggapan siswa terhadap pembelajaran

Berdasarkan hasil angket tanggapan siswa terhadap pembelajaran dengan 

multimedia berbasis cooperative learning, diketahui bahwa siswa memberi 

respon positif terhadap proses pembelajaran. Hasil analisis data menunjukkan 

bahwa 91,33% dari 105 responden menyatakan bahwa mereka merasa tertarik, 

menyukai, mengkuti, dan termotivasi dalam pembelajaran. Selain itu, siswa juga 

menyatakan lebih mudah dalam memahami materi. Siswa bekerja sama dalam 

kelompok dan bertanya pada siswa lain jika belum memahami materi. Secara 
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keseluruhan, siswa menyatakan menyetujui pembelajaran sistem reproduksi 

manusia dengan multimedia berbasis cooperative learning.

Siswa memberikan tanggapan yang positif dengan menyatakan bahwa 

pembelajaran dengan menggunakan multimedia lebih menarik. Hal ini 

dikarenakan pada multimedia yang dikembangkan telah menggunakan animasi 

dan video yang menjelaskan proses yang tidak terlihat, sehingga dapat 

meningkatkan pemahaman siswa. Di samping itu, dengan menggunakan 

multimedia, siswa diberikan pengalaman belajar secara langsung sesuai dengan 

materi yang disajikan dalam bentuk media audio visual sehingga lebih menarik 

minat siswa dan menumbuhkan motivasi dalam belajar (Herlanti et.el 2007).

Selain disebabkan penggunaan multimedia, siswa juga tertarik mengikuti 

pembelajaran karena pembelajaran menggunakan model cooperative learning. 

Hal ini ditunjukkan siswa ini dipengaruhi oleh kegiatan yang berlangsung pada 

saat pembelajaran. Pada saat kegiatan diskusi, semangat siswa dapat ditingkatkan 

karena siswa dapat berkreasi menyampaikan ide-idenya secara leluasa dengan 

teman sekelompoknya dan tidak monoton daripada mereka hanya duduk 

mendengarkan penjelasan guru. Keterampilan proses mengajukan pertanyaan 

juga dapat tersalurkan karena guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

berdiskusi sehingga potensi yang dimiliki siswa lebih berkembang dan siswa 

berada dalam kondisi yang menyenangkan ketika pembelajaran. Hal ini sesuai 

dengan pendapat Sanjaya (2006) yang menyatakan bahwa seluruh potensi siswa 

dapat berkembang ketika siswa terbebas dari rasa takut dan menegangkan. 

Meskipun secara keseluruhan siswa memberikan respon positif terhadap 

pembelajaran, tetapi 8,67% siswa tidak sependapat, mereka kurang memberi 

respon positif. Setelah ditelusuri penyebabnya, diketahui bahwa sebagian siswa 

menyatakan bahwa materi sistem reproduksi bukan materi yang sulit dipahami.

Hal ini dapat terjadi karena kemampuan akademik siswa berbeda satu dengan 

yang lain, sehingga kemampuan mereka dalam memahami materipun akan 

berbeda. Seperti dikemukakan oleh Ibrahim & Syaodih (2003) bahwa dalam 

belajar terdapat prinsip perbedaan individu. Tiap orang memiliki pembawaan 

yang berbeda, menerima pengaruh dan perlakuan dari masing-masing keluarga

juga berbeda, sehingga memiliki kemampuan yang berbeda.
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Penyebab lain kurangnya respon positif terhadap pembelajaran adalah 

karena beberapa siswa kurang menyukai suasana kelas pada saat pembelajaran. 

Hal ini dapat terjadi karena suasana kelas yang berbeda dengan pembelajaran 

sehari-hari mereka. Siswa belum pernah mengalami pembelajaran dengan model 

cooperative learning yang disertai dengan multimedia, sehingga mereka belum 

terbiasa dengan suasana kelas pada saat pembelajaran. 

Siswa yang berkarakter serius, cenderung kurang menyukai suasana kelas 

yang lebih santai. Selain itu, aktivitas belajar tiap siswa berbeda-beda dipengaruhi 

oleh beberapa faktor psikologis utama antara lain kecerdasan, bakat, minat, 

motivasi, emosi, dan kemampuan kognitif. Oleh karena itu, respon siswa terhadap 

pembelajaran pun berbeda-beda (Triluqman 2007). Untuk mengatasi 

permasalahan tersebut, perlu penyesuaian pada pembelajaran dengan lebih sering 

menggunakan variasi penggunaan model dan media pembelajaran pada materi 

lain. Seperti yang dikemukakan oleh Sudjana & Rivai (2005) penyesuaian diri 

terhadap sesuatu yang baru dalam belajar adalah hal yang wajar dan biasa terjadi. 

Dengan lebih sering menggunakan multimedia berbasis cooperative learning, 

siswa akan memperoleh suasana kelas yang menyenangkan dan lebih mudah 

dalam memahami materi.

Pengembangan perangkat pembelajaran dengan multimedia berbasis 

cooperative learning memperoleh hasil yang baik. Menurut penilaian para pakar, 

perangkat pembelajaran yang dikembangkan telah sesuai dengan indikator yang 

ditentukan. Selain itu, dari hasil implementasi produk diketahui bahwa perangkat 

pembelajaran yang digunakan mampu meningkatkan aktivitas dan hasil belajar 

siswa. Hal ini menunjukkan bahwa perangkat pembelajaran valid dan layak 

digunakan dalam pembelajaran. Setelah melalui uji efektivitas, dapat diketahui 

bahwa perangkat pembelajaran mampu mengaktifkan siswa dan mereka 

mencapai hasil belajar yang tinggi. Siswa memberi respon yang positif terhadap 

pembelajaran dan menyatakan menyukai, termotivasi, dan menyetujui 

penggunaan perangkat pembelajaran dengan multimedia berbasis cooperative 

learning karena memudahkan mereka dalam memahami materi. Dengan 

demikian, perangkat pembelajaran layak dan efektif diterapkan di sekolah.
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BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa:

1. Perangkat pembelajaran sistem reproduksi manusia dengan multimedia 

berbasis cooperative learning valid dan layak digunakan dalam 

pembelajaran.

2. Perangkat pembelajaran sistem reproduksi manusia dengan multimedia 

berbasis cooperative learning efektif diterapkan di SMP.

B. Saran

Saran yang dapat diberikan oleh penulis berdasarkan penelitian yang telah 

dilakukan adalah guru sebaiknya memfungsikan diri sebagai fasilitator dan 

evaluator dalam pembelajaran.
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Lampiran 1. Lembar penilaian multimedia oleh pakar media
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RUBRIK VALIDASI/ PENILAIAN MEDIA

No Indikator Skor Kriteria 
1. Keterbacaan teks 3

2
1

Jika tingkat keterbacaan teks jelas
Jika tingkat keterbacaan teks cukup jelas
Jika tingkat keterbacaan teks tidak jelas

2. Kualitas tampilan gambar 3
2
1

Jika tampilan gambar berkualitas
Jika tampilan gambar cukup berkualitas
Jika tampilan gambar tidak berkualitas

3. Sajian animasi 3
2
1

Jika sajian animasi menarik
Jika sajian animasi cukup menarik
Jika sajian animasi tidak menarik

4. Pemilihan komposisi 
warna

3
2
1

Jika pemilihan komposisi warna tepat
Jika pemilihan komposisi warna cukup tepat
Jika pemilihan komposisi warna tidak tepat

5. Daya dukung musik 3
2
1

Jika musik mendukung program
Jika musik cukup mendukung program
Jika musik tidak mendukung program

6. Tampilan layar 3
2
1

Jika tampilan layar bagus
Jika tampilan layar cukup bagus
Jika tampilan layar tidak bagus

7. Pemilihan jenis dan 
ukuran font

3
2
1

Jika pemilihan jenis dan ukuran font tepat
Jika pemilihan jenis dan ukuran font cukup tepat
Jika pemilihan jenis dan ukuran font tidak tepat



59

Lampiran 2. Lembar penilaian multimedia oleh pakar materi
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RUBRIK VALIDASI/ PENILAIAN MEDIA

No Indikator Skor Kriteria 
1. Keterbacaan teks 3

2
1

Jika tingkat keterbacaan teks jelas
Jika tingkat keterbacaan teks cukup jelas
Jika tingkat keterbacaan teks tidak jelas

2. Kualitas tampilan gambar 3
2
1

Jika tampilan gambar berkualitas
Jika tampilan gambar cukup berkualitas
Jika tampilan gambar tidak berkualitas

3. Sajian animasi 3
2
1

Jika sajian animasi menarik
Jika sajian animasi cukup menarik
Jika sajian animasi tidak menarik

4. Pemilihan komposisi 
warna

3
2
1

Jika pemilihan komposisi warna tepat
Jika pemilihan komposisi warna cukup tepat
Jika pemilihan komposisi warna tidak tepat

5. Daya dukung musik 3
2
1

Jika musik mendukung program
Jika musik cukup mendukung program
Jika musik tidak mendukung program

6. Tampilan layar 3
2
1

Jika tampilan layar bagus
Jika tampilan layar cukup bagus
Jika tampilan layar tidak bagus

7. Pemilihan jenis dan 
ukuran font

3
2
1

Jika pemilihan jenis dan ukuran font tepat
Jika pemilihan jenis dan ukuran font cukup tepat
Jika pemilihan jenis dan ukuran font tidak tepat
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RUBRIK VALIDASI/ PENILAIAN MEDIA

No Indikator Skor Kriteria 
1. Keterbacaan teks 3

2
1

Jika tingkat keterbacaan teks jelas
Jika tingkat keterbacaan teks cukup jelas
Jika tingkat keterbacaan teks tidak jelas

2. Kualitas tampilan gambar 3
2
1

Jika tampilan gambar berkualitas
Jika tampilan gambar cukup berkualitas
Jika tampilan gambar tidak berkualitas

3. Sajian animasi 3
2
1

Jika sajian animasi menarik
Jika sajian animasi cukup menarik
Jika sajian animasi tidak menarik

4. Pemilihan komposisi 
warna

3
2
1

Jika pemilihan komposisi warna tepat
Jika pemilihan komposisi warna cukup tepat
Jika pemilihan komposisi warna tidak tepat

5. Daya dukung musik 3
2
1

Jika musik mendukung program
Jika musik cukup mendukung program
Jika musik tidak mendukung program

6. Tampilan layar 3
2
1

Jika tampilan layar bagus
Jika tampilan layar cukup bagus
Jika tampilan layar tidak bagus

7. Pemilihan jenis dan 
ukuran font

3
2
1

Jika pemilihan jenis dan ukuran font tepat
Jika pemilihan jenis dan ukuran font cukup tepat
Jika pemilihan jenis dan ukuran font tidak tepat
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Lampiran 3. Lembar penilaian perangkat pembelajaran oleh pakar materi 1
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Lampiran 4. Lembar penilaian perangkat pembelajaran oleh pakar materi 2
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Lampiran 5. Lembar penilaian perangkat pembelajaran oleh pakar materi 3
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Lampiran 6. Lembar penilaian perangkat pembelajaran oleh pakar evaluasi
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Hasil penilaian dan validasi multimedia oleh pakar media

No Indikator Skor
1 Keterbacaan teks 2
2 Kualitas tampilan gambar 2
3 Sajian animasi 3
4 Pemilihan komposisi warna 3
5 Daya dukung musik 3
6 Tampilan slide 3
7 Pemilihan jenis dan ukuran font 3

Skor total
Presentase

19
90,48%

Lampiran 7. Rekapitulasi penilaian multimedia oleh pakar media
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Rekapitulasi hasil penilaian dan validasi multimedia oleh pakar materi

No Indikator
skor penilaian rata-rata

Dosen
guru 

1
guru 

2
skor presentase (%)

1 Indikator pembelajaran sesuai SK dan KD 3 3 3 3 100

2 materi sesuai dengan KD 3 3 3 3 100

3 kedalaman materi sistem reproduksi 3 3 3 3 100

4 penyajian materi berurutan 3 3 3 3 100

5 penggunaan bahasa mudah dipahami 3 3 3 3 100

6 kejelasan penggunaan petunjuk belajar 3 2 3 2.67 89

7 kejelasan memahami materi 3 3 3 3 100

8 kecukupan latihan 3 3 3 3 100

total 24 23 24 23.67 98.625

Rekapitulasi hasil penilaian dan validasi silabus oleh pakar materi

No indikator
skor rata-rata

Dosen
guru 

1
guru 

2 skor presentase

1 SK dan KD sesuai ketentuan BSNP 1 1 1 1 100%

2
Indikator pembelajaran sesuai dengan SK dan 
KD 1 1 1 1 100%

3 Kegiatan pembelajaran sesuai dengan indikator 1 1 1 1 100%
4 alokasi waktu sesuai dengan materi pokok 1 1 1 1 100%
5 instrumen penilaian sesuai dengan SK dan KD 1 1 1 1 100%

Total 5 5 5 5 100%

Rekapitulasi hasil penilaian dan validasi RPP oleh pakar materi

no Indikator
skor rata-rata

dosen guru1 guru2 skor presentase 
1 SK dan KD sesuai ketentuan BSNP 1 1 1 1 100%
2 Indikator sesuai dengan SK dan KD 1 1 1 1 100%
3 kegiatan pembelajaran sesuai indikator 1 1 1 1 100%
4 alokasi waktu sesuai dengan materi pokok 1 1 1 1 100%
5 langkah pembelajaran runtut dan sistematis 1 1 1 1 100%

6
langkah pembelajaran sesuai sintak pada cooperative 
learning 1 1 1 1 100%

7 pembelajaran menggunakan multimedia 1 1 1 1 100%
8 instrumen penilaian sesuai dengan SK dan KD 1 1 1 1 100%

8 8 8 8 100%

Lampiran 8. Rekapitulasi penilaian perangkat pembelajaran oleh pakar materi
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Rekapitulasi hasil penilaian dan validasi LDS oleh pakar materi

no indikator
skor penilaian rata-rata

dosen guru1 guru2 skor presentase
1 petunjuk cara mengerjakan jelas 1 1 1 1 100%
2 soal sesuai dengan SK dan KD 1 1 1 1 100%
3 penulisan kalimat jelas, tidak rancu, tidak ambigu 1 1 1 1 100%
4 soal tidak menyimpang dari materi pokok 1 1 1 1 100%
5 kedalaman materi sesuai dengan tingkat pendidikan 1 1 1 1 100%
6 tampilan LDS menarik 1 1 1 1 100%

6 6 6 6 100%

Rekapitulasi hasil penilaian dan validasi soal evaluasi oleh pakar materi

no Indikator
skor penilaian rata-rata

dosen
guru 

1
guru 

2 skor presentase

1 petunjuk cara mengerjakan jelas 1 1 1 1 100%
2 soal dikembangkan dari indikator 1 1 1 1 100%
3 proporsi C1, C2, C3, dan C4 seimbang 1 1 1 1 100%
4 proporsi soal tiap submateri pokok seimbang 1 1 1 1 100%
5 penulisan kalimat jelas, tidak rancu, tidak ambigu 1 1 1 1 100%
6 memenuhi syarat validitas, reliabilitas, 1 1 1 1 100%

daya beda, dan tingkat kesukaran
total 6 6 6 6 100%

Rekapitulasi hasil penilaian dan validasi lembar observasi aktivitas siswa oleh 
pakar materi

no Indikator
skor penilaian rata-rata

dosen guru 1 guru 2 skor presentase

1 Lembar observasi ringkas dan jelas 1 1 1 1 100%
2 kriteria penskoran tepat dan jelas 1 1 1 1 100%
3 lembar observasi dapat menilai aktivitas 1 1 1 1 100%

secara keseluruhan 1 1 1 1 100%
4 lembar observasi mudah digunakan 1 1 1 1 100%

total 4 4 4 4 100%
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Rekapitulasi hasil penilaian dan validasi silabus oleh pakar evaluasi

No Indikator skor

1 SK dan KD sesuai ketentuan BSNP 1
2 Indikator pembelajaran sesuai dengan SK dan KD 1
3 Kegiatan pembelajaran sesuai dengan indikator 1
4 alokasi waktu sesuai dengan materi pokok 1
5 instrumen penilaian sesuai dengan SK dan KD 1

Total 5
presentase 100%

Rekapitulasi hasil penilaian dan validasi RPP oleh pakar evaluasi

No Indikator skor

1 SK dan KD sesuai ketentuan BSNP 1
2 Indikator sesuai dengan SK dan KD 1
3 kegiatan pembelajaran sesuai indikator 1
4 alokasi waktu sesuai dengan materi pokok 1
5 langkah pembelajaran runtut dan sistematis 1
6 langkah pembelajaran sesuai sintak pada cooperative learning 1
7 pembelajaran menggunakan multimedia 1
8 instrumen penilaian sesuai dengan SK dan KD 1

Skor total 8
Presentase 100%

Rekapitulasi hasil penilaian dan validasi LDS oleh pakar evaluasi

No Indikator skor

1 petunjuk cara mengerjakan jelas 1
2 soal sesuai dengan SK dan KD 1
3 penulisan kalimat jelas, tidak rancu, tidak ambigu 1
4 soal tidak menyimpang dari materi pokok 1
5 kedalaman materi sesuai dengan tingkat pendidikan 1
6 tampilan LDS menarik 1

Skor total 6
Presentase 100%

Lampiran 9. Rekapitulasi penilaian perangkat pembelajaran oleh pakar evaluasi
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Rekapitulasi hasil penilaian dan validasi soal evaluasi oleh pakar evaluasi

no Indikator skor

1 petunjuk cara mengerjakan jelas 1

2 soal dikembangkan dari indikator 1

3 proporsi C1, C2, C3, dan C4 seimbang 1

4 proporsi soal tiap submateri pokok seimbang 1

5 penulisan kalimat jelas, tidak rancu, tidak ambigu 1

6 memenuhi syarat validitas, reliabilitas, 1

daya beda, dan tingkat kesukaran
total 6

presentase 100%

Rekapitulasi hasil penilaian dan validasi lembar observasi aktivitas siswa 
oleh pakar evaluasi

no Indikator skor

1 Lembar observasi ringkas dan jelas 1
2 kriteria penskoran tepat dan jelas 1
3 lembar observasi dapat menilai aktivitas 1

secara keseluruhan
4 lembar observasi mudah digunakan 1

skor total 4
presentase 100%
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Rekapitulasi analisis aktivitas belajar siswa kelas IXB SMP Negeri 41 Semarang
pada pembelajaran sistem reproduksi manusia dengan multimedia berbasis 

cooperative learning

No
Kode presentase aktivitas pertemuan ke

rata-rata kategori
siswa 1 2 3 4

1 B41-01 70.833333 66.666667 75 70.833333 70.83333 tinggi
2 B41-02 79.166667 75 79.166667 75 77.08333 tinggi
3 B41-03 62.5 58.333333 50 62.5 58.33333 sedang
4 B41-04 79.166667 66.666667 79.166667 75 75 tinggi
5 B41-05 70.833333 70.833333 70.833333 79.166667 72.91667 tinggi
6 B41-06 54.166667 66.666667 70.833333 75 66.66667 tinggi
7 B41-07 79.166667 70.833333 79.166667 70.833333 75 tinggi
8 B41-08 70.833333 54.166667 58.333333 50 58.33333 sedang
9 B41-09 79.166667 75 79.166667 83.333333 79.16667 tinggi

10 B41-10 75 66.666667 70.833333 66.666667 69.79167 tinggi
11 B41-11 79.166667 58.333333 66.666667 70.833333 68.75 tinggi
12 B41-12 79.166667 75 75 66.666667 73.95833 tinggi
13 B41-13 66.666667 79.166667 66.666667 75 71.875 tinggi
14 B41-14 83.333333 79.166667 75 70.833333 77.08333 tinggi
15 B41-15 70.833333 70.833333 70.833333 58.333333 67.70833 tinggi
16 B41-16 58.333333 54.166667 58.333333 66.666667 59.375 sedang
17 B41-17 58.333333 62.5 70.833333 70.833333 65.625 tinggi
18 B41-18 70.833333 75 75 70.833333 72.91667 tinggi
19 B41-19 75 66.666667 66.666667 70.833333 69.79167 tinggi
20 B41-20 62.5 66.666667 70.833333 79.166667 69.79167 tinggi

21 B41-21 91.666667 83.333333 79.166667 87.5 85.41667
sangat 
tinggi

22 B41-22 79.166667 75 83.333333 79.166667 79.16667 tinggi
23 B41-23 70.833333 79.166667 62.5 70.833333 70.83333 tinggi
24 B41-24 75 66.666667 79.166667 75 73.95833 tinggi
25 B41-25 79.166667 66.666667 83.333333 79.166667 77.08333 tinggi
26 B41-26 70.833333 79.166667 66.666667 75 72.91667 tinggi
27 B41-27 70.833333 62.5 70.833333 62.5 66.66667 tinggi

rata-
rata 71.33488

kategori jumlah presentase
sangat tinggi 1 3.7037037

tinggi 23 85.185185
sedang 3 11.111111

Lampiran 10. Analisis aktivitas Belajar Siswa Kelas IXB SMP Negeri 41 Semarang
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Analisis hasil belajar siswa kelas IXB SMP Negeri 41 Semarang pada 
pembelajaran sistem reproduksi manusia dengan multimedia berbasis cooperative 

learning

No Kode
Nilai

Nilai tes
LDS 1 LDS 2 LDS 3 Tugas Postest UH

rata2 
LDS

1 B41-01 7.67 7.5 9 7 8 8.33 7.7925 8.113125
2 B41-02 8 8.5 8 9 7 8 8.375 7.84375
3 B41-03 8 9 8 7.5 7 7.67 8.125 7.61625
4 B41-04 7.67 7.5 9 7 9 7.67 7.7925 8.033125
5 B41-05 9 7.5 7 8.5 6.5 9 8 8.125
6 B41-06 8 9 7 8 6.5 8 8 7.625
7 B41-07 7.67 7.5 9 7 7 8 7.7925 7.698125
8 B41-08 8 8.5 8 9 7 8.33 8.375 8.00875
9 B41-09 8 9 8 7.5 7.5 8 8.125 7.90625

10 B41-10 7.67 7.5 9 7 7.5 8.67 7.7925 8.158125
11 B41-11 9 7.5 7 8.5 8 9 8 8.5
12 B41-12 8 9 7 8 7 8 8 7.75
13 B41-13 7.67 7.5 9 7 9 8.67 7.7925 8.533125
14 B41-14 8 8.5 8 9 7.5 8.33 8.375 8.13375
15 B41-15 8 9 8 7.5 9 8.33 8.125 8.44625
16 B41-16 7.67 7.5 9 7 8 7.67 7.7925 7.783125
17 B41-17 9 7.5 7 8.5 8.5 7.67 8 7.96
18 B41-18 8 9 7 8 6.5 8.33 8 7.79
19 B41-19 7.67 7.5 9 7 8.5 7.33 7.7925 7.738125
20 B41-20 8 8.5 8 9 10 8.33 8.375 8.75875
21 B41-21 8 9 8 7.5 8.5 9 8.125 8.65625
22 B41-22 7.67 9 10 8 8 7 8.6675 7.666875
23 B41-23 9 7.5 7 8.5 9 8 8 8.25
24 B41-24 8 9 7 8 8 7.67 8 7.835
25 B41-25 7.67 7.5 9 7 7.5 7 7.7925 7.323125
26 B41-26 8 8.5 8 9 7 7 8.375 7.34375
27 B41-27 8 9 8 7.5 7 8.67 8.125 8.11625
rata2 nilai tes 7.989329

Ketuntasan klasikal : 100%

Keterangan:

100 x 
maksimalSkor 

diperolehyangskor 
Nilai




4

2NTkuis)Nilai x (1LDS)Nilai x (1
NA




Lampiran 11. Analisis Hasil Belajar Siswa Kelas IXB SMP Negeri 41 Semarang
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Rekapitulasi analisis aktivitas belajar siswa kelas IXA SMP Negeri 2 Maos pada 
pembelajaran sistem reproduksi manusia dengan multimedia berbasis cooperative 
learning

No Kode
presentase aktivitas pertemuan ke

rata-rata kategori
1 2 3 4

1 A2-01 70.833333 58.333333 75 66.666667 67.70833 tinggi
2 A2-02 83.333333 79.166667 66.666667 66.666667 73.95833 tinggi
3 A2-03 66.666667 75 70.833333 70.833333 70.83333 tinggi
4 A2-04 58.333333 62.5 79.166667 79.166667 69.79167 tinggi
5 A2-05 75 79.166667 79.166667 62.5 73.95833 tinggi
6 A2-06 75 79.166667 79.166667 79.166667 78.125 tinggi
7 A2-07 79.166667 66.666667 66.666667 79.166667 72.91667 tinggi
8 A2-08 70.833333 70.833333 83.333333 79.166667 76.04167 tinggi
9 A2-09 79.166667 75 70.833333 70.833333 73.95833 tinggi

10 A2-10 70.833333 70.833333 66.666667 79.166667 71.875 tinggi
11 A2-11 87.5 83.333333 70.833333 79.166667 80.20833 sangat tinggi
12 A2-12 66.666667 79.166667 75 70.833333 72.91667 tinggi
13 A2-13 70.833333 70.833333 75 58.333333 68.75 tinggi
14 A2-14 54.166667 70.833333 79.166667 62.5 66.66667 tinggi
15 A2-15 54.166667 66.666667 58.333333 54.166667 58.33333 sedang
16 A2-16 66.666667 79.166667 75 75 73.95833 tinggi
17 A2-17 70.833333 66.666667 62.5 75 68.75 tinggi
18 A2-18 79.166667 70.833333 66.666667 66.666667 70.83333 tinggi
19 A2-19 66.666667 79.166667 83.333333 70.833333 75 tinggi
20 A2-20 50 62.5 58.333333 66.666667 59.375 sedang
21 A2-21 87.5 79.166667 75 79.166667 80.20833 sangat tinggi
22 A2-22 58.333333 62.5 70.833333 70.833333 65.625 tinggi
23 A2-23 75 75 83.333333 75 77.08333 tinggi
24 A2-24 79.166667 79.166667 79.166667 79.166667 79.16667 tinggi
25 A2-25 70.833333 79.166667 66.666667 70.833333 71.875 tinggi
26 A2-26 70.833333 66.666667 70.833333 79.166667 71.875 tinggi
27 A2-27 83.333333 83.333333 75 83.333333 81.25 sangat tinggi
28 A2-28 75 79.166667 66.666667 75 73.95833 tinggi
29 A2-29 70.833333 79.166667 70.833333 54.166667 68.75 tinggi
30 A2-30 75 70.833333 58.333333 75 69.79167 tinggi
31 A2-31 66.666667 70.833333 87.5 70.833333 73.95833 tinggi
32 A2-32 58.333333 58.333333 66.666667 50 58.33333 sedang
33 A2-33 70.833333 79.166667 75 70.833333 73.95833 tinggi
34 A2-34 75 58.333333 70.833333 79.166667 70.83333 tinggi
35 A2-35 75 70.833333 70.833333 70.833333 71.875 tinggi
36 A2-36 79.166667 75 66.666667 66.666667 71.875 tinggi
37 A2-37 62.5 79.166667 83.333333 70.833333 73.95833 tinggi
38 A2-38 79.166667 75 58.333333 75 71.875 tinggi
39 A2-39 66.666667 70.833333 66.666667 79.166667 70.83333 tinggi

Lampiran 12. Analisis aktivitas Belajar Siswa Kelas IXA SMP Negeri 2 Maos
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rata-
rata 71.82158

kategori jumlah presentase
sangat tinggi 3 7.6923077

tinggi 33 84.615385
sedang 3 7.6923077
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Rekapitulasi analisis aktivitas belajar siswa kelas IXB SMP Negeri 2 Maos pada 
pembelajaran sistem reproduksi manusia dengan multimedia berbasis cooperative 

learning

No Kode
presentase aktivitas pertemuan ke

rata-rata kategori
1 2 3 4

1 B2-01 58.333333 58.333333 58.333333 58.333333 58.33333 sedang
2 B2-02 70.833333 70.833333 79.166667 75 73.95833 tinggi
3 B2-03 70.833333 79.166667 66.666667 66.666667 70.83333 tinggi
4 B2-04 70.833333 58.333333 79.166667 70.833333 69.79167 tinggi
5 B2-05 62.5 75 75 83.333333 73.95833 tinggi
6 B2-06 75 70.833333 70.833333 70.833333 71.875 tinggi
7 B2-07 83.333333 83.333333 79.166667 75 80.20833 sangat tinggi
8 B2-08 66.666667 70.833333 75 58.333333 67.70833 tinggi
9 B2-09 75 79.166667 83.333333 70.833333 77.08333 tinggi

10 B2-10 70.833333 70.833333 62.5 70.833333 68.75 tinggi
11 B2-11 62.5 75 83.333333 79.166667 75 tinggi
12 B2-12 70.833333 70.833333 79.166667 70.833333 72.91667 tinggi
13 B2-13 79.166667 75 70.833333 70.833333 73.95833 tinggi
14 B2-14 66.666667 79.166667 70.833333 75 72.91667 tinggi
15 B2-15 70.833333 79.166667 79.166667 62.5 72.91667 tinggi
16 B2-16 79.166667 75 75 70.833333 75 tinggi
17 B2-17 83.333333 83.333333 83.333333 75 81.25 sangat tinggi
18 B2-18 75 75 70.833333 66.666667 71.875 tinggi
19 B2-19 79.166667 75 75 66.666667 73.95833 tinggi
20 B2-20 70.833333 79.166667 70.833333 70.833333 72.91667 tinggi
21 B2-21 58.333333 58.333333 58.333333 54.166667 57.29167 sedang
22 B2-22 75 79.166667 79.166667 70.833333 76.04167 tinggi
23 B2-23 70.833333 75 75 79.166667 75 tinggi
24 B2-24 75 70.833333 70.833333 79.166667 73.95833 tinggi
25 B2-25 83.333333 79.166667 70.833333 66.666667 75 tinggi
26 B2-26 75 70.833333 79.166667 70.833333 73.95833 tinggi
27 B2-27 58.333333 79.166667 75 79.166667 72.91667 tinggi
28 B2-28 75 79.166667 70.833333 70.833333 73.95833 tinggi
29 B2-29 62.5 75 70.833333 75 70.83333 tinggi
30 B2-30 83.333333 54.166667 62.5 70.833333 67.70833 tinggi
31 B2-31 58.333333 70.833333 75 79.166667 70.83333 tinggi
32 B2-32 75 83.333333 83.333333 79.166667 80.20833 sangat tinggi
33 B2-33 70.833333 70.833333 79.166667 83.333333 76.04167 tinggi
34 B2-34 75 75 75 70.833333 73.95833 tinggi
35 B2-35 66.666667 75 70.833333 66.666667 69.79167 tinggi
36 B2-36 62.5 62.5 58.333333 54.166667 59.375 sedang
37 B2-37 58.333333 54.166667 79.166667 75 66.66667 tinggi
38 B2-38 75 79.166667 70.833333 66.666667 72.91667 tinggi

Lampiran 13. Analisis aktivitas Belajar Siswa Kelas IXB SMP Negeri 2 Maos
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39 B2-39 70.833333 70.833333 75 70.833333 71.875 tinggi
rata-rata 72.14209

kategori jumlah presentase
sangat tinggi 3 7.6923077

tinggi 33 84.615385
sedang 3 7.6923077



94

Analisis hasil belajar siswa kelas IXA SMP Negeri 2 Maos pada pembelajaran 
sistem reproduksi manusia dengan multimedia berbasis cooperative learning

No Kode
Nilai

Nilai tes
LDS 1 LDS 2 LDS 3 Postest UH rata2 LDS

1 A2-01 7.5 9 9 8 8.33 8.5 8.29
2 A2-02 6.5 8.5 8 7 9.67 7.666667 8.501667
3 A2-03 6.5 8.5 9.5 8 9.67 8.166667 8.876667
4 A2-04 7.5 9 9 7 10 8.5 8.875
5 A2-05 7 9 9.5 10 8.67 8.5 8.96
6 A2-06 7 9 9.5 10 9 8.5 9.125
7 A2-07 7.5 9 9 8 9 8.5 8.625
8 A2-08 7 10 8.5 7 9.33 8.5 8.54
9 A2-09 8 8.5 9 6 9.67 8.5 8.46

10 A2-10 7 9 9.5 10 9.67 8.5 9.46
11 A2-11 8 8.5 9 6 9 8.5 8.125
12 A2-12 6.5 8.5 8 7 8.67 7.666667 8.001667
13 A2-13 6.5 8.5 8 7 9 7.666667 8.166667
14 A2-14 7 9 9.5 10 8.67 8.5 8.96
15 A2-15 6.5 9 8.5 7 9.67 8 8.585
16 A2-16 6.5 9 8.5 8.5 8 8 8.125
17 A2-17 7.5 9 9 9 10 8.5 9.375
18 A2-18 7 10 8.5 7 9 8.5 8.375
19 A2-19 7 10 8.5 7 8.67 8.5 8.21
20 A2-20 8 8.5 9 6 8.67 8.5 7.96
21 A2-21 6.5 8.5 9.5 8 9.67 8.166667 8.876667
22 A2-22 8 8.5 9 6 9 8.5 8.125
23 A2-23 7.5 9 9 8.5 9 8.5 8.75
24 A2-24 6.5 8.5 9.5 7 9.67 8.166667 8.626667
25 A2-25 7.5 9 9 7 8.33 8.5 8.04
26 A2-26 7 10 8.5 7 9.67 8.5 8.71
27 A2-27 6.5 8.5 9.5 7 9 8.166667 8.291667
28 A2-28 7.5 9 9 9 8.67 8.5 8.71
29 A2-29 6.5 8.5 8 7 8 7.666667 7.666667
30 A2-30 7 10 8.5 7 9.67 8.5 8.71
31 A2-31 6.5 8.5 8 7 9 7.666667 8.166667
32 A2-32 7 9 9.5 7.5 8 8.5 8
33 A2-33 6.5 9 8.5 10 8.33 8 8.665
34 A2-34 6.5 9 8.5 6 8.67 8 7.835
35 A2-35 7.5 9 9 9 9.33 8.5 9.04
36 A2-36 7.5 9 9 8 9 8.5 8.625
37 A2-37 6.5 8.5 9.5 6 9 8.166667 8.041667
38 A2-38 6.5 9 8.5 8 8.67 8 8.335
39 A2-39 7.5 9 9 7 9 8.5 8.375

rata-rata nilai tes 8.491966
ketuntasan klasikal= 100%

Lampiran 14. Analisis hasil Belajar Siswa Kelas IXA SMP Negeri 2 Maos
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Analisis hasil belajar siswa kelas IXB SMP Negeri 2 Maos pada pembelajaran 
sistem reproduksi manusia dengan multimedia berbasis cooperative learning

No Kode
Nilai

Nilai tes
LDS 1 LDS 2 LDS 3 Tugas Postest UH rata2 LDS

1 B2-01 8 9 7 9 7.5 8.67 8.25 8.2725
2 B2-02 8 9 7 9 9 9.67 8.25 9.1475
3 B2-03 9.33 9.5 8 9 8 10 8.9575 9.239375
4 B2-04 9.33 8.5 9 7.5 10 9.67 8.5825 9.480625
5 B2-05 9.33 9.5 8 9 8.5 10 8.9575 9.364375
6 B2-06 8 9 9 9 6.5 9.67 8.75 8.6475
7 B2-07 9.33 8.5 9 9 8.5 9.67 8.9575 9.199375
8 B2-08 9.33 9.5 8 9 7 9.33 8.9575 8.654375
9 B2-09 9.33 8.5 9 9 7.5 9.67 8.9575 8.949375

10 B2-10 7.67 7.5 9 7 8 7.7925 3.948125
11 B2-11 9.33 8.5 9 7.5 8 10 8.5825 9.145625
12 B2-12 7.67 7.5 9 7 7 10 7.7925 8.698125
13 B2-13 9 7.5 7 8.5 10 9.67 8 9.335
14 B2-14 7.67 9 10 8 7.5 9.67 8.6675 8.876875
15 B2-15 9.33 8.5 9 9 10 9.67 8.9575 9.574375
16 B2-16 9.33 9.5 8 9 8 9.67 8.9575 9.074375
17 B2-17 9 7.5 7 8.5 9.5 9.67 8 9.21
18 B2-18 8 9 9 9 6.5 9.67 8.75 8.6475
19 B2-19 7.67 9 10 8 8.5 9.33 8.6675 8.956875
20 B2-20 9 7.5 7 8.5 10 10 8 9.5
21 B2-21 9.33 8.5 9 9 8.5 10 8.9575 9.364375
22 B2-22 7.67 9 10 8 8 9 8.6675 8.666875
23 B2-23 9.33 8.5 9 7.5 9.5 10 8.5825 9.520625
24 B2-24 8 9 7 9 8 8.67 8.25 8.3975
25 B2-25 7.67 7.5 9 7 7.5 7.7925 3.823125
26 B2-26 8 9 9 9 7 9.67 8.75 8.7725
27 B2-27 9.33 8.5 9 7.5 10 9.33 8.5825 9.310625
28 B2-28 8 9 9 9 7.5 8.67 8.75 8.3975
29 B2-29 7.67 7.5 9 7 6.5 9.33 7.7925 8.238125
30 B2-30 7.67 9 10 8 8.5 10 8.6675 9.291875
31 B2-31 9 7.5 7 8.5 9 9 8 8.75
33 B2-33 7.67 9 10 8 7.5 8.33 8.6675 8.206875
34 B2-34 8 9 9 9 7 9.67 8.75 8.7725
35 B2-35 9.33 8.5 9 9 9.5 9.67 8.9575 9.449375
36 B2-36 9 7.5 7 8.5 10 10 8 9.5
37 B2-37 9.33 8.5 9 7.5 10 9.67 8.5825 9.480625
38 B2-38 8 9 7 9 9 10 8.25 9.3125
39 B2-39 8 9 7 9 8.5 9.67 8.25 9.0225

rata-rata nilai tes 8.749455
ketuntasan klasikal = 100%

Lampiran 15. Analisis hasil Belajar Siswa Kelas IXB SMP Negeri 2 Maos
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Lampiran 16. Lembar angket tanggapan siswa
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SILABUS

Nama Sekolah : SMP Negeri 41 Semarang
Mata pelajaran : IPA (Biologi)
Kelas : IX
Semester : 1 
Standar kompetensi : 1. Memahami Berbagai Sistem dalam Kehidupan Manusia.

Kompetensi Dasar Materi pokok Kegiatan Pembelajaran Indikator Penilaian
Alokas

i 
waktu

Sumber/bahan
/alat

1.2 
Mendeskripsika
n sistem 
reproduksi dan 
penyakit yang 
berhubungan 
dengan sistem 
reproduksi pada 
manusia.

 Sistem 
reproduksi 
laki-laki

 Sistem 
reproduksi 
wanita

 Fertilisasi 
dan 
perkembang-

 Menjelaskan fungsi 
reproduksi bagi manusia.

 Menggunakan multimedia 
untuk mendeskripsikan fungsi 
organ reproduksi manusia, 
peristiwa spermatogenesis 
pada sistem reproduksi laki-
laki, peristiwa oogenesis pada 
sistem reproduksi perempuan.

 Melakukan diskusi kelompok 
mengenai fungsi organ 
reproduksi manusia, peristiwa 
spermatogenesis pada sistem 
reproduksi laki-laki, peristiwa 
oogenesis pada sistem 
reproduksi perempuan

 Melakukan presentasi hasil 
diskusi.

 Menggunakan multimedia 
untuk menjelaskan proses 

 Menyebutkan 
struktur dan 
fungsi sistem 
reproduksi laki-
laki dan 
perempuan.

 Mendeskripsikan  
proses 
pembentukan 
sperma dan sel 
telur.

 Menjelaskan 
proses fertilisasi, 
kehamilan, dan 

Jenis tagihan:
Tugas 
individu, tugas 
kelompok, 
ulangan harian

Bentuk 
Instrumen: 
lembar 
pengamatan 
sikap, tes 
pilihan ganda

2 X 
40’

2 X 
40’

2 X 

Sumber:
Sumarwan dkk. 
2007. IPA SMP 
untuk kelas IX.
Jakarta: 
Erlangga

Alat: 
LCD, laptop

Bahan: 
Lembar Diskusi 
Siswa (LDS), 
CD 
pembelajaran



67
98

an embrio

 Penyakit 
pada sistem 
reproduksi 

 Evaluasi

fertilisasi, kehamilan, dan 
persalinan.

 Melakukan diskusi kelompok 
mengenai proses fertilisasi, 
kehamilan, dan persalinan.

 Melakukan presentasi hasil 
diskusi.

 Menggunakan multimedia 
untuk mendeskripsikan dan 
penyakit yang berkaitan 
dengan 
sistem reproduksi manusia.

 Melakukan diskusi kelompok 
mengenai penyakit yang 
berkaitan dengan sistem 
reproduksi manusia.

 Melakukan presentasi hasil 
diskusi.

persalinan.

 Menjelaskan 
kelainan/penyaki
t yang terjadi 
pada sistem 
reproduksi

40’

1 X 
40’

1 X 
40’
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Nama Sekolah : SMP Negeri 41 Semarang

Mata pelajaran : IPA (Biologi)

Kelas : IX

Semester : 1 

Standar kompetensi : 1. Memahami Berbagai Sistem dalam Kehidupan 

Manusia.

Kompetensi Dasar : 1.2 Mendeskripsikan sistem reproduksi dan penyakit 

yang berhubungan dengan sistem reproduksi pada 

manusia.

Indikator : 

 Menyebutkan struktur dan fungsi sistem reproduksi laki-laki dan perempuan.

 Mendeskripsikan  proses pembentukan sperma dan sel telur.

 Menjelaskan proses fertilisasi, kehamilan, dan persalinan.

 Menjelaskan kelainan/penyakit yang terjadi pada sistem reproduksi

Alokasi waktu : 8X40 menit

I. Tujuan Pembelajaran

a. Siswa mampu menyebutkan struktur dan fungsi sistem reproduksi laki-laki 

dan perempuan.

b. Siswa mampu mendeskripsikan  proses pembentukan sperma dan sel telur.

c. Siswa mampu menjelaskan proses fertilisasi, kehamilan, dan persalinan.

d. Siswa mampu menjelaskan kelainan/penyakit yang terjadi pada sistem 

reproduksi

II. Materi Pembelajaran

Materi : Sistem Reproduksi Manusia

Sub materi :

a. Sistem reproduksi laki-laki

b. Sistem reproduksi wanita

c. Fertilisasi dan perkembangan embrio

d. Penyakit pada sistem reproduksi

Lampiran 18. Rencana pelaksanaan pembelajaran final
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III. Metode Pembelajaran

 Pembelajaran menggunakan multimedia

 Diskusi kelompok berbasis Cooperative Learning tipe STAD

IV. Langkah-langkah pembelajaran

Pertemuan Pertama (2X 40 menit)

No. Tahap Langkah-Langkah
Alokasi 
Waktu

1. Pendahuluan Situasional 
 Guru mengucapkan salam
 Guru meminta siswa menyiapkan alat tulis 

dan buku yang berkaitan dengan materi hari 
ini

 Guru memberikan apersepsi: “Apakah kalian 
masih ingat tentang ciri-ciri makhluk hidup? 
Salah satunya adalah bereproduksi. Apakah 
tujuan dari reproduksi itu?”

 Menyampaikan materi yang akan dipelajari
 Menyampaikan tujuan pembelajaran.
 Memberikan motivasi: “Untuk dapat 

mengetahui lebih lanjut tentang sistem 
reproduksi manusia, pada pertemuan kali ini, 
kita akan mempelajarinya”.

5’

2. Kegiatan 
Inti

Eksplorasi 
1) Guru meminta siswa untuk duduk sesuai 

dengan kelompoknya.
2) Guru menayangkan multimedia sistem 

reproduksi melalui LCD, disertai dengan 
sedikit penjelasan dari guru.

3) Guru memastikan bahwa siswa mengerti apa 
yang dijelaskan oleh guru

4) Guru memberi kesempatan kepada siswa 
untuk bertanya dan menanggapi pertanyaan.

20’
3’

15’

1’

2’

Elaborasi
1) Guru memberi kesempatan bertanya dan 

menjawab pertanyaan kepada siswa.
2) Guru membagikan LDS tentang struktur dan 

fungsi organ reproduksi laki-laki serta 
spermatogenesis kepada siswa.

3) Guru meminta siswa mendiskusikan dan 
menjawab pertanyaan pada LDS yang telah 
dibagikan.

35’
2’

2’

15’
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4) Guru meminta perwakilan kelompok untuk 
maju mempresentasikan hasil diskusi 
mereka. (20 menit)

5) Guru memberi kesempatan kepada siswa 
untuk bertanya dan menanggapi pertanyaan.

15’

9’

Konfirmasi
 Guru memberikan klarifikasi terhadap hasil 

diskusi siswa.

5’

3. Penutup Evaluasi 
 Guru membimbing siswa untuk menarik 

kesimpulan dari hasil pembelajaran.
 Guru memberikan kuis.
 Guru meminta siswa mempelajari materi 

struktur dan fungsi organ reproduksi wanita 
serta oogenesis pada CD yang berisi 
multimedia sistem reproduksi.  

15’
3’

10’
2’

Pertemuan kedua (2X 45 menit)

No. Tahap Langkah-Langkah
Alokasi 
Waktu

1. Pendahuluan Situasional 
 Guru mengucapkan salam
 Guru meminta siswa menyiapkan alat tulis 

dan buku yang berkaitan dengan materi hari 
ini

 Apersepsi: Apakah kalian masih ingat 
tentang ciri-ciri makhluk hidup? Salah 
satunya adalah bereproduksi. Apakah tujuan 
dari reproduksi itu?

 Menyampaikan materi yang akan dipelajari
 Menyampaikan tujuan pembelajaran.
 Memberikan motivasi: “Untuk dapat 

mengetahui lebih lanjut tentang sistem 
reproduksi manusia, pada pertemuan kali ini, 
kita akan mempelajarinya”.

5’

2. Kegiatan 
Inti

Eksplorasi 
 Guru meminta siswa untuk duduk sesuai 

dengan kelompoknya.
 Guru menayangkan multimedia sistem 

reproduksi melalui LCD, disertai dengan 
sedikit penjelasan dari guru.

 Guru memastikan bahwa siswa mengerti apa 
yang dijelaskan oleh guru

20’
3’

13’

1’
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 Guru memberi kesempatan kepada siswa 
untuk bertanya dan menanggapi pertanyaan. 3’

Elaborasi
 Guru membagikan LDS tentang struktur dan 

fungsi organ reproduksi perempuan serta 
oogenesis kepada siswa.

 Guru meminta siswa mendiskusikan dan 
menjawab pertanyaan pada LDS yang telah 
dibagikan. 

 Guru meminta perwakilan kelompok untuk 
maju mempresentasikan hasil diskusi 
mereka. 

 Guru memberi kesempatan kepada siswa 
untuk bertanya dan menanggapi pertanyaan.

 Guru memberikan memberikan penjelasan 
tentang struktur dan fungsi organ reproduksi 
perempuan serta oogenesis kepada siswa 
melalui multimedia.

35’
1’

15’

15’

2’

2’

Konfirmasi
 Guru memberikan klarifikasi terhadap hasil 

diskusi siswa.

5’

3. Penutup Evaluasi 
 Guru membimbing siswa untuk menarik 

kesimpulan dari hasil pembelajaran.
 Guru memberikan kuis.
 Guru memberikan reward untuk siswa 

terbaik dan tim terbaik.

15’
3’

10’

2’

Pertemuan ketiga (2 X40 menit)

No. Tahap Langkah-Langkah
Alokasi 
Waktu

1. Pendahuluan Situasional 
 Guru mengucapkan salam
 Guru meminta siswa menyiapkan alat tulis 

dan buku yang berkaitan dengan materi hari 
ini

 Apersepsi: Apakah kalian pernah 
memperhatikan ibu hamil? Sebenarnya 
apakah yang terjadi di dalam tubuh ibu 
ketika mengalami kehamilan? Mengapa 
terjadi demikian?

 Menyampaikan materi yang akan dipelajari
 Menyampaikan tujuan pembelajaran.

5’
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 Memberikan motivasi: “Untuk dapat 
mengetahui lebih lanjut tentang sistem 
reproduksi manusia, pada pertemuan kali ini, 
kita akan mempelajarinya”.

2. Kegiatan 
Inti

Eksplorasi 
 Guru meminta siswa untuk duduk sesuai 

dengan kelompoknya.
 Guru menayangkan multimedia sistem 

reproduksi melalui LCD, disertai dengan 
sedikit penjelasan dari guru.

 Guru memastikan bahwa siswa mengerti apa 
yang dijelaskan oleh guru

 Guru memberi kesempatan kepada siswa 
untuk bertanya dan menanggapi pertanyaan.

20’
2’

15’

1’

2’

Elaborasi
 Guru meminta siswa duduk sesuai dengan 

kelompoknya.
 Guru meminta siswa mendiskusikan dan 

menjawab pertanyaan pada LDS yang telah 
dibagikan. 

 Guru meminta perwakilan kelompok untuk 
maju mempresentasikan hasil diskusi mereka.

 Guru memberikan kesempatan bertanya dan 
menanggapi pertanyaan kepada siswa.

 Guru memberikan penguatan terhadap hasil 
diskusi siswa.

35’
1’

15’

15’

2’

2’

Konfirmasi
 Guru memberikan klarifikasi terhadap hasil 

diskusi siswa.

5’

3. Penutup Evaluasi 
 Guru membimbing siswa untuk menarik 

kesimpulan.
 Guru memberikan kuis.
 Guru memberikan tugas untuk membuat 

makalah mengenai kontrasepsi dan 
penyakit/kelainan yang terjadi pada sistem 
reproduksi.

15’
3’

10’

2’

Pertemuan keempat (1 X40 menit)

No. Tahap Langkah-Langkah
Alokasi 
Waktu

1. Pendahuluan Situasional 
 Guru mengucapkan salam

3’
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 Guru meminta siswa menyiapkan alat tulis 
dan buku yang berkaitan dengan materi hari 
ini

 Apersepsi: Apakah kalian pernah mendengar
tentang HIV? Apa itu HIV? Penyakit apakah 
yang disebabkan oleh HIV?

 Menyampaikan materi yang akan dipelajari
 Menyampaikan tujuan pembelajaran.
 Motivasi: Pada kesempatan kali ini, kita akan 

membahas mengenai penyakit/kelainan pada 
sistem reproduksi.

2. Kegiatan 
Inti

Eksplorasi 
 Guru meminta siswa untuk duduk sesuai 

dengan kelompoknya.
 Guru meminta perwakilan kelompok untuk 

mempresentasikan makalah yang telah 
mereka buat.

17’
2’

15’

Elaborasi
 Guru memberi kesempatan siswa untuk 

bertanya dan menanggapi pertanyaan.
 Guru memberi klarifikasi dan menjelaskan 

penyakit dan kelainan reproduksi melalui
penayangan multimedia.

 Guru mengajak siswa untuk mengulang 
secara keseluruhan materi sistem reproduksi.

15’
2’

8’

5’

Konfirmasi
 Guru memberikan klarifikasi terhadap hasil 

diskusi siswa tentang penyakit sistem 
reproduksi secara umum

1’

3. Penutup Evaluasi 
 Guru membimbing siswa untuk menarik 

kesimpulan.
 Guru memberikan reward.
 Guru meminta siswa untuk mempelajari 

seluruh materi sistem reproduksi untuk 
persiapan ulangan harian.

4’
1’

2’
1’

Pertemuan kelima (1 X 45 menit)

Ulangan harian (evaluasi tertulis)

V. Sumber belajar

a. Multimedia Sistem Reproduksi
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b. Buku Ajar Biologi :

Sumarwan dkk. 2007. IPA SMP untuk kelas IX. Jakarta: Erlangga

VI. Alat dan Bahan

Komputer, multimedia interaktif

VII. Penilaian

a. Aspek kognitif (tes formatif)

Bentuk soal pilihan ganda

b. Aspek psikomotorik

1) Tugas individu

2) Tugas kelompok

3) Aktivitas kelompok
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Sistem Reproduksi Pria

Diskusikan dengan anggota kelompokmu dan jawablah soal-soal di 

bawah ini dengan jawaban yang tepat!

1. Untuk lebih mengenal organ reproduksi kita,  Perhatikan gambar di 
bawah ini! Berilah keterangan nama organ beserta fungsinya pada tabel
yang tersedia!

Gambar 1 SISTEM reproduksi pria

Jawab: 

No Organ/ Saluran/ 

Kelenjar

Fungsi

a.

b.

Salah satu ciri makhluk hidup adalah berkembang biak, sistem 
yang berperan adalah sistem reproduksi. Sistem reproduksi 
manusia terdiri atas organ reproduksi yang saling bekerja 
sama. Organ reproduksi pada manusia berkembang jauh lebih 
baik daripada makhluk hidup lain.

C

Lampiran 19. Lembar Diskusi Siswa (LDS) final
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2. Gambarkan dan sebutkan tahap-tahap pembentukan sperma!

Jawab:

c.

d.

e.

f.

g.

h.

i.

Tahukah kamu????

Sperma dibuat di dalam testis. Setiap detiknya, testis 
menghasilkan 1.500 sperma. Sperma yang dihasilkan 
dimatangkan di epididimis dan membutuhkan waktu 
sekitar 10 minggu. Hmmmm……

Kelompok/ Kelas :

1.
2.
3.
4.
5.
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Sistem Reproduksi Wanita

Diskusikan dengan anggota kelompokmu dan jawablah soal-soal di 

bawah ini dengan jawaban yang tepat!

1. Perhatikan susunan huruf di bawah ini! Carilah 6 kata secara mendatar 
maupun menurun bagian sistem reproduksi wanita! Kemudian, sebutkan 
fungsi masing-masing bagian! Untuk membantu menemukannya, lihat 
gambar pada halaman berikutnya!

      ?   ?
?

Jawab:

V I R U S U D T O

A F E V A T A M V

G I G O R E F Y U

I M O V A R I U M

N B R I W U Q E H

A R A D I S A T U

G I T U P G I G I

K A D K W I S N U

U E K C E R V I X

No Organ/ bagian Fungsi

a.

b.

c.

d.
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Gambar 1. Sistem reproduksi wanita

2. Bagaimanakah proses pembentukan sel telur? Sebut dan gambarkan 
tahapnya!

Jawab:

e.

f.

g.

h.

Kesulitan? 
Perhatikan gambar disamping sebagai 
alat bantu kalian!!!

Kelompok :

1.
2.
3.
4.
5.

Kelas :
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Fertilisasi

Diskusikan dengan anggota kelompokmu dan jawablah soal-soal di 

bawah ini dengan jawaban yang tepat pada lembar jawab yang telah 

disediakan!

1. Apakah yang disebut dengan proses fertilisasi dan jelaskan bagaimana 

proses fertilisasi terjadi!

Jawab:

2. Apakah yang terjadi jika ovum tidak dibuahi oleh sperma? Jelaskan!

Jawab:

3. Jelaskan proses yang terjadi setelah peristiwa fertilisasi!

Jawab:

4. Apakah yang dimaksud dengan kontrasepsi? Sebutkan macam-macam 

kontrasepsi yang kalian ketahui!

Jawab:

Kelompok/ Kelas :

1.
2.
3.
4.
5.
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RAMBU-RAMBU JAWABAN LEMBAR DISKUSI SISWA 1

SISTEM REPRODUKSI PRIA

1. Organ sistem reproduksi pria

2. Tahap-tahap pembentukan sperma:

No Organ/ Saluran/ 
Kelenjar

Fungsi

a. Vas deferens saluran bagi sperma dari testis menuju prostat.
b. Saluran ejakulasi saluran yang pendek dan menghubungkan 

vesikula seminalis dengan urethra
c. Penis Alat kopulasi
d. Vesikula seminalis tempat untuk menampung sperma
e. Kelenjar Prostat menghasilkan getah putih yang bersifat asam 

dan berperan untuk kelangsungan hidup sperma
f. Kelenjar Cowper menghasilkan getah berupa lender yang bersifat 

alkali. Berfungsi untuk menetralkan suasana 
asam dalam saluran urethra.

g. Epididimis untuk menyimpan sperma sementara dan 
mematangkan sperma

h. Testis menghasilkan sel-sel sperma serta hormone 
testosteron

i. urethra Saluran kelamin yang bersal dari kantung semen 
dan saluran urin yang berasal dari kantung 
kemih

Lampiran 20. Rambu-rambu jawaban LDS final
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Spermatogenesis adalah proses pembentukan sperma di dalam testis. 

 Spermatogenesis dimulai dari pembelahan sel induk (spermatogonium) 

beberapa kali hingga dihasilkan banyak spermatogonium.

 Spermatogonium membesar menjadi spermatosit primer

 Spermatosit primer kemudian membelah menghasilkan 2 spermatosit sekunder

 Masing-masing spermatosit sekunder melakukan pembelahan menghasilkan 2 

spermatid sehingga diperoleh 4 spermatid.

 Spermatid akan berdiferensiasi/ berkembang menjadi sel spermatozoa 

(Sperma).

RAMBU-RAMBU JAWABAN LEMBAR DISKUSI SISWA 2

SISTEM REPRODUKSI PRIA

1. Organ reproduksi wanita

V I R U S U D T O

A F E V A T A M V

G I G O R E F Y U

I M O V A R I U M

N B R I W U Q E H

A R A D I S A T U

G I T U P G I G I

K A D K W I S N U

U E K C E R V I X

No Organ/ bagian Fungsi

a. Oviduk sebagai tempat fertilisasi dan jalan bagi sel ovum 
menuju uterus dengan bantuan silia pada 
dindingnya

b. Uterus sebagai tempat pertumbuhan embrio
c. Fimbriae untuk menangkap sel ovum yang telah matang yang 

dikeluarkan oleh ovarium
d. Ovum Sel telur
e. endometrium Tempat perlekatan embrio setelah fertilisasi
f. Cervix Menghubungkan uterus dengan saluran vagina dan 



113

2. Proses pembentukan sel telur:

Oogenesis adalah proses pembentukan sel telur (ovum) di dalam ovarium.

- Oogenesis dimulai dari terjadinya pembelahan pada sel induk telur 

(oogonium) membentuk oosit primer.

- Oosit primer melakukan pembelahan menghasilkan 2 sel anak yang tidak 

sama ukurannya. Sel yang berukuran besar disebut oosit sekunder, dan sel 

yang berukuran kecil disebut badan polar pertama

- Selanjutnya oosit sekunder melakukan pembelahan, menghasilkan ootid dan 

badan polar kedua. Sementara itu, badan polar pertama melakukan 

pembelahan dan menghasilkan badan polar sekunder.

- Ootid akan mengalami diferensiasi menjadi ovum

sebagai jalan keluarnya janin dari uterus menuju 
saluran vagina. 

g. Vagina Tempat keluarnya bayi saat melahirkan.
h. Ovarium Tempat pembentukan sel telur (ovum)
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RAMBU-RAMBU JAWABAN LEMBAR DISKUSI SISWA 3

FERTILISASI

1. Proses fertilisasi adalah peleburan antara sel sperma dengan sel ovum yang telah 

matang dan menghasilkan zigot. Fertilisasi terjadi di Oviduk. 

 Saat fertilisasi kepala sperma menembus dinding sel telur, sedangkan ekornya 

tertinggal di luar. 

 Selanjutnya, inti sel telur dan inti sperma bersatu.

 Setelah bersatu, ovum berubah menjadi zigot. 

2. Apabila ovum tidak dibuahi, akan terjadi menstruasi, yaitu meleburnya sel telur 

bersamaan dengan luruhnya dinding endometrium pada rahim.

3. Proses yang terjadi setelah fertilisasi:

 Setelah terjadi fertilisasi, akan terbentuk zigot.

 Zigot kemudian bergerak turun dari saluran telur (oviduct) ke rahim.

 Saat menuju rahim, zigot membelah secara mitosis membentuk kumpulan sel 

yang disebut embrio.

 Kemudian, embrio akan menempel pada dinding rahim yang sebelumnya telah 

mengalami penebalan, 

 Embrio menyerap makanan dan oksigen dari pembuluh darah dinding rahim, 

dalam perkembangannya fungsi ini digantikan oleh plasenta (ari-ari).

4. Kontrasepsi berarti mencegah pembuahan sel telur oleh spermatozoa aga tidak 

terjadi kehamilan. Secara umum, kontrasepsi dibedakan atas 2 metode yaitu 

bersifat permanen, dan nonpermanen.

a. Kontrasepsi permanen, yaitu jika kemampuan hamil sulit atau tidak dapat 

dikembalikan.

1) Pada wanita dikenal tubektomi

2) Pada pria dikenal vasektomi.

b. Kontrasepsi non-permanen, yaitu suatu metode kontrasepsi dimana kemampuan 

hamil dapat dikembalikan.

 Pil KB, mengandung hormon estrogen dan progesteron.
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 Susuk atau implant, diletakkan di bawah kulit lengan, mengeluarkan hormon 

yang mencegah ovulasi.

 Suntikan dilakukan dengan pemberian hormon setiap 3 bulan sekali.

 IUD (Intra Uterine Device), yang lebih dikenal dengan spiral, dipasang di 

dalam uterus wanita, untuk mencegah embrio menempel pada dinding rahim.

 Jeli, tablet busa, dan spons, mengandung spermisida (pembunuh sperma).

 Diafragma (cervical cap), menutupi vagina, sehingga mencegah sperma 

memasuki uterus.

 Kondom, dengan menggunakan kondom, sperma akan tertahan di kondom.
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KISI-KISI SOAL TES
Satuan Pendidikan : SMP
Mata Pelajaran : Biologi
Kelas/ Semester : IX/I
Jumlah Butir Soal : 50 soal
Alokasi waktu : 90 menit
Bentuk Soal : Pilihan Ganda

Standar kompetensi : 1. Memahami Berbagai Sistem dalam Kehidupan Manusia.

Kompetensi Dasar Materi Pokok Indikator
No 
soal

Ranah Kognitif Kunci
C
1

C
2

C
3

C
4

C
5

1.2 Mendeskripsikan 
sistem reproduksi 
dan penyakit yang 
berhubungan 
dengan sistem 
reproduksi pada 
manusia.

 Sistem reproduksi 
laki-laki

 Sistem reproduksi 
wanita

 Menyebutkan struktur dan fungsi 
sistem reproduksi laki-laki.

 Mendeskripsikan proses 
pembentukan sperma.

 Menyebutkan struktur dan fungsi 
sistem reproduksi perempuan.

 Mendeskripsikan proses 
pembentukan sel telur.

1
2
5
7
10
18
21
26

3
4
6
8
9
11
13
14
15
19

V

V

V

V

V

V

V

V

V
V

V

V

V
V
V
V

V

V

a
c
c
d
d
b
a
c

b
b
d
c
c
b
a
a
d
b
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 Fertilisasi dan 
perkembangan 
embrio

 Penyakit pada 
sistem reproduksi 

 Menjelaskan proses fertilisasi, 
kehamilan, dan persalinan.

 Menjelaskan kelainan/penyakit 
yang terjadi pada sistem 
reproduksi

12
17
20
22
23
27
29

16
24
25
28
30

V

V

V

V

V
V

V

V

V
V

V

V

d
c
b
b
d
d
d

a
d
a
a
c
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SOAL EVALUASI
SISTEM REPRODUKSI MANUSIA

Sekolah : SMP Negeri 2 Maos
Mata Pelajaran : IPA Biologi
Kelas/Semester : IX /1
Waktu : 40 menit
Jenis Soal : pilihan ganda

Petunjuk Mengerjakan Soal
1. Sebelum mengerjakan soal, tulislah terlebih dahulu nama, no. urut, dan kelas 

pada lembar yang sudah disediakan
2. Periksa dan bacalah soal dengan teliti sebelum anda menjawab
3. Kerjakan soal yang menurut anda mudah terlebih dahulu
4. Kerjakan pada lembar yang telah disediakan dengan memberi tanda silang (X) 

pada jawaban a, b, c, atau d yang anda anggap benar
5. Apabila jawaban anda salah dan anda ingin membetulkannya, maka berilah 

tanda = pada jawaban pertama anda, baru kemudian anda betulkan
Contoh :
Pilihan pembetulan a b c d

a b c d

   
Berilah tanda silang (X) pada huruf a, b, c, atau d sebagai jawaban yang tepat
pada lembar jawab yang disediakan !

Untuk soal nomor 1 dan 2 perhatikan gambar di bawah ini!!!

1. Organ reproduksi pria yang berlabel g dan h adalah…
a. Testis dan penis c. Urethra dan testis
b. Testis dan epididimis d. Kelenjar prostat dan penis

2. Bagian dari sistem reproduksi laki-laki yang menghasilkan sperma adalah yang 
berlabel….
a. a c. g
b. c d. h

Lampiran 22. Soal evaluasi final
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3. Perhatikan gambar di samping! Organ yang berfungsi sebagai tempat 
perkembangan janin adalah….
a. a
b. b 
c. h
d. f

4. Fungsi dari tuba falopii adalah….
a. Menghasilkan sel telur c. tempat pertumbuhan embrio
b. Tempat fertilisasi d. organ kopulasi 

5. Proses pembentukan dan pemasakan sel kelamin jantan disebut….
a. Meiosis c. Spermatogenesis 
b. Oogenesis d. Ovulasi

6. Yang dimaksud ovulasi adalah….
a. Pergerakan sel telur dalam saluran tuba falopi
b. Pembuahan sel telur oleh sperma
c. Pembentukan sel telur 
d. Pelepasan sel telur dari ovarium 

7. Vas deferens adalah saluran yang berfungsi untuk.…
a. Menghasilkan sperma
b. Mengangkut sperma ke penis
c. Tempat pematangan sperma
d. Mengangkut sperma ke kantong sperma 

8. Proses pembentukan sel telur disebut….
a. Spermatogenesis c. Oogenesis
b. Mikrosporogenesis d. Gametogenesis 

9. Janin dapat memperoleh makanan dari ibunya melalui suatu alat yang disebut….
a. Tuba falopii c. Plasenta 
b. Uterus d. Oviduk

10. Ketika seorang pria menggunakan kontrasepsi vasektomi, kehamilan dapat 
dicegah karena….
a. Testis tidak menghasilkan sperma
b. Tidak ada cairan semen yang terbentuk
c. Testis tidak memproduksi hormon
d. Vas deferens diikat/dipotong sehingga sperma tidak sampai ke penis

11. Urutan yang benar pada peristiwa oogenesis adalah….
a. Oogonium – ootid - oosit primer - oosit sekunder - ovum
b. Oogonium – oosit primer – oosit sekunder – ootid – ovum 
c. Oosit primer – oosit sekunder – oogonium – ootid – ovum
d. Oogonium – ootid – oosit primer – oosit sekunder – ovum 
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12. Wanita dewasa umumnya akan mengalami menstruasi secara periodik yang 
ditandai dengan keluarnya darah dari vagina. Menstruasi terjadi karena….
a. Lepasnya ovum dari ovarium
b. Pertemuan antara sel sperma dan sel telur
c. Luruhnya ovarium setelah ovulasi
d. Luruhnya dinding endometrium karena tidak ada fertilisasi 

13. Proses pembentukan sel telur akan menghasilkan ….
a. 1 ovum dan 3 badan polar c. 3 ovum dan 1 badan polar
b. 1 ovum dan 1 badan polar d. 2 ovum dan 1 badan polar

14. Perhatikan nama-nama organ reproduksi berikut ini:
1. Ovarium 4. uretra
2. Oviduk 5. uterus
3. Ovum 6. Vagina
Urutan organ reproduksi wanita dari bagian yang paling dalam adalah….
a. 1, 2, 5, dan 6 c. 1, 4, 5, dan 6
b. 1, 2, 3, dan 4 d. 1, 4, 3, dan 6

15. Manakah di bawah ini yang tidak termasuk organ reproduksi wanita?
a. Ovarium (indung telur) c. Uterus (rahim)
b. Oviduk (saluran telur) d. Skrotum (kantung zakar)

16. AIDS dapat ditularkan melalui beberapa cara. Berikut ini adalah cara penularan 
AIDS, kecuali….
a. Pemakaian alat makan bergantian dengan orang yang terinfeksi HIV 
b. Berganti-ganti pasangan seksual, berhubungan dengan orang yang terinfeksi 

HIV
c. Menerima transfusi darah dari orang yang terinfeksi HIV
d. Pemakaian jarum suntik bekas orang yang terinfeksi HIV

17. Dari proses pertemuan antara sel telur dan sperma akan dihasilkan…
a. Zigot c. Ovum
b. Spermatid d. Oosit

18. Manakah pernyataan berikut yang bukan ciri-ciri pubertas pada laki-laki?
a. Perubahan suara. c. Munculnya jakun.
b. Tumbuhnya rambut di daerah tertentu d. Penyempitan pinggul.

19. Pada umumnya, saat usia 12 tahun anak perempuan mengalami periode 
pertumbuhan cepat yang disertai perubahan fisik dan emosional. Periode ini 
dapat terjadi dikarenakan pengaruh hormon seksual. Apakah periode yang 
dimaksud?
a. Menstruasi c. Ovulasi
b. Pubertas d. Remaja
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20. Proses hormonal yang akan mendorong terjadinya ovulasi adalah sebagai 
berikut….
1) Penghambatan produksi FSH
2) Peningkatan kadar estrogen
3) Pelepasan LH
4) Pelepasan oosit sekunder

Urutan proses yang benar….
a. 1, 2, 3, 4 c. 1, 3, 2, 4
b. 2, 1, 3, 4 d. 2, 4, 3, 1

21. Amatilah gambar organ reproduksi pria berikut.

Apakah yang terjadi jika bagian bertanda X ditiadakan?
a. Sel sperma tidak akan dihasilkan.
b. Banyak hormon kelamin yang dihasilkan.
c. Sel sperma cepat menjadi matang.
d. Hormon kelamin cepat dikeluarkan dari tubuh.

22. Kontrasepsi dibedakan menjadi 2 macam, yaitu kontrasepsi permanen dan 
kontrasepsi nonpermanen. Berikut ini yang merupakan kontrasepsi permanen 
adalah….
a. IUD c. Tubektomi
b. Diafragma (cervical cap) d. Pil KB

23. Hormon yang dihasilkan pada saat kehamilan dan digunakan sebagai pendeteksi 
kehamilan adalah….
a. Estrogen c. Prolaktin
b. Progesteron d. HCG

24. Penyakit akibat hubungan seksual yang belum ada obatnya dan kerap berakhir 
dengan kematian adalah…
a. HIV c. Sifilis
b. Gonorhoe d. AIDS 

25. Kelainan atau penyakit menular yang disebabkan oleh Treponema pallidum
adalah….
a. Sifilis c. AIDS
b. Chlamydia d. Herpes genital
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26. Hormon yang mengendalikan perkembangan alat reproduksi pria adalah….
a. Progesteron c. Testosteron 
b. Estrogen d. Pituitary

27. Hormon yang merangsang sekresi air susu dari kelenjar mamae adalah…
a. Estrogen c. Testosteron
b. Progesteron d. Prolaktin 

28. Penyakit menular seksual yang sangat berbahaya apabila diderita oleh ibu hamil, 
karena dapat menyebabkan kebutaan pada bayi saat kelahiran adalah….
a. Gonorhoe c. Klamidia
b. Sifilis d. Herpes simplex

29. Di bawah ini merupakan perlunya pemberian ASI pada bayi, kecuali….
a. Meningkatkan IQ anak
b. Pemenuhan kebutuhan gizi bayi
c. Mengandung antibody untuk perlindungan anak
d. Mengurangi berat badan bayi 

30. Virus penyebab Gonorea adalah….
a. Treponema pallidum c. Neisseria gonorrhoeae
b. Virus herpes simplex d. Virus papiloma

&&&&&&&&&& Selamat Mengerjakan &&&&&&&&&&
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KUNCI JAWABAN

SOAL EVALUASI SISTEM REPRODUKSI MANUSIA

Sekolah : SMP Negeri 41 Semarang
Mata Pelajaran : IPA Biologi
Kelas/Semester : IX /1
Waktu : 40 menit
Jenis Soal : pilihan ganda

1. A

2. C

3. B

4. B

5. C

6. D

7. D

8. C

9. C

10. D

11. B

12. D

13. A

14. A

15. D

16. A

17. A

18. D

19. B

20. B

21. A

22. C

23. D

24. D

25. A

26. C

27. D

28. A

29. D

30. C

Lampiran 23. Kunci jawaban soal evaluasi final
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Lembar  jawab

Soal evaluasi sistem reproduksi

Nama          :
No. absen    :
Kelas           :
Hari/tanggal :

Berilah tanda silang (X) pada huruf a, b, c, atau d sesuai dengan jawaban yang 
benar!

1 a b c d 16 a b c d
2 a b c d 17 a b c d
3 a b c d 18 a b c d
4 a b c d 19 a b c d
5 a b c d 20 a b c d
6 a b c d 21 a b c d
7 a b c d 22 a b c d
8 a b c d 23 a b c d
9 a b c d 24 a b c d

10 a b c d 25 a b c d
11 a b c d 26 a b c d
12 a b c d 27 a b c d
13 a b c d 28 a b c d
14 a b c d 29 a b c d
15 a b c d 30 a b c d

Lampiran 24. Lembar jawab soal evaluasi final
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Lembar Observasi Aktivitas Siswa
Sistem Reproduksi Manusia

Sekolah : SMP Negeri 41 Semarang
Mata Pelajaran : IPA Biologi
Kelas/Semester : IX /1

Kelompok : 

No Nama Siswa
Skor Penilaian Aktivitas Siswa

A1 A2 A3 A4 A5 A6

1

2

3

4

5

6

Skor Penilaian: 1-4
A. Rubrik Penilaian Aktivitas Siswa

1. Memperhatikan penjelasan guru
4 : mencatat, menyimak, dan tidak gaduh
3 : menyimak, dan tidak gaduh
2 : tidak gaduh
1 : tidak mencatat, tidak menyimak, gaduh.

2. Respon positif terhadap teman yang bertanya/ menyanggah
4 : menampung dan menerima pendapat teman, menyanggah pendapat dari 

teman secara sistematis, berhubungan dengan materi.
3 : menyanggah pendapat dari teman secara sistematis, berhubungan dengan 

materi.
2 : menyanggah tidak berhubungan dengan materi.
1 : tidak merespon

3. Menyelesaikan tugas secara berkelompok
4 : bekerja di dalam kelompok, dibahas bersama, pembagian tugas, 

menghargai pendapat orang lain.
3 : bekerja di dalam kelompok, dibahas bersama, pembagian tugas.
2 : bekerja di dalam kelompok, dibahas bersama.
1 : bekerja di dalam kelompok

4. Melakukan diskusi dengan menggunakan LDS
4 : melakukan diskusi, mencatat hasil diskusi, waktu tepat
3 : melakukan diskusi, mencatat hasil diskusi, waktu tidak tepat
2 : melakukan diskusi, tetapi tidak mencatat hasil diskusi
1 : tidak melakukan diskusi

Lampiran 25. Lembar observasi aktivitas siswa final



126

5. Melaporkan hasil diskusi yang telah dilakukan
4 : menulis hasil diskusi, jawaban tepat, mempresentasikan hasil diskusi
3 : menulis hasil diskusi, jawaban tepat
2 : menulis hasil diskusi, jawaban tidak tepat
1 : tidak menulis hasil diskusi

6. Kemampuan membuat kesimpulan
4: dengan benar 
3: benar dengan bantuan dari guru
2: membuat kesimpulan, tapi tidak benar
1: tidak mampu

Observer,

………………………..
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Lampiran 26. Lembar jawaban tes evaluasi akhir
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Lampiran 27. Lembar jawaban diskusi siswa
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Lampiran 28. Lembar jawaban posttest
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Lampiran 29. Lembar jawaban tugas artikel
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Lampiran 30. Lembar nilai observasi aktivitas siswa
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Guru menjelaskan menggunakan multimedia

Lampiran 32. Foto-foto penelitian

FOTO PENELITIAN

an menggunakan multimedia Siswa menyimak multimedia

Siswa mendiskusikan jawaban LDS

Siswa mempresentasikan hasil diskusi

foto penelitian
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Siswa menyimak multimedia
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Siswa mengajukan pertanyaan Siswa mengerjakan posttest

The great team mendapat reward Siswa mengerjakan soal evaluasi akhir

Siswa kelas uji efektivitas



141

Lampiran 33. Surat keterangan penelitian dari SMP Negeri 41 Semarang
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Lampiran 34. Surat keterangan penelitian dari SMP Negeri 2 Maos


