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MOTTO
“Bagimu akan ada matahari yang tidak pernah terbenam dan bulan
yang tidak surut, sebab TUHAN akan menjadi penerang abadi
bagimu, dan hari-hari perkabunganmu akan berakhir”
(Yesaya 60:20)

“Ia berkata kepada mereka: “Karena kamu kurang percaya. Sebab
Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai
iman sebesar biji sesawi saja kamu dapat berkata kepada gunung
ini: Pindah dari tempat ini ke sana,- maka gunung ini akan pindah,
dan takkan ada yang mustahil bagimu.”
(Matius 17:20)
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ABSTRAK
PENGEMBANGAN MEDIA POP-UP SCRAPBOOK BERBANTUAN QR
CODE PADA MATERI SISTEM REPRODUKSI MANUSIA KELAS XI
SMA

Novia Anggreni
161434031

Analisis kebutuhan yang dilakukan di lima SMA menunjukkan bahwa
jenis media pembelajaran yang digunakan oleh guru Biologi masih terbatas.
Berdasarkan hasil analisis kebutuhan, menunjukkan bahwa adanya kebutuhan
terhadap media pembelajaran yang dapat meningkatkan motivasi peserta didik
terutama pada materi sistem reproduksi manusia yang sulit dipahami karena
bersifat abstrak. Media Pop-up scrapbook berbantuan QR Code menjadi salah
satu alat bantu peserta didik dalam memahami materi sistem reproduksi manusia.
Tujuan penelitian adalah mengetahui media yang digunakan guru pada materi
Sistem Reproduksi Manusia sebagai panduan dalam mengembangkan media
pembelajaran dan untuk mengetahui kualitas media Pop-up scrapbook berbantuan
QR Code yang dikembangkan pada materi Sistem Reproduksi Manusia.
Penelitian media pembelajaran Pop-up scrapbook berbentuan QR Code
menggunakan metode Research and Development (RnD) dan menggunakan 5 dari
10 tahapan pengembangan media yang dikemukakan Borg and Gall. Langkahlangkah pengembangan media yaitu (1) potensi dan masalah, (2) pengumpulan
data, (3) desain produk, (4) validasi desain produk, (5) revisi desain produk.
Validasi produk dilakukan oleh ahli media, ahli materi, dan dua guru biologi kelas
XI. Data yang diperoleh diolah menggunakan analisis kuantitatif dan kualitatif.
Hasil penelitian yang diperoleh dari ke empat ahli menunjukan bahwa
media pembelajaran Pop-up scrapbook berbantuan QR Code layak diujicobakan
dalam skala terbatas dengan rerata 3,52 dan masuk ke dalam kategori “Sangat
Baik”. Berdasarkan data yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa media Pop-up
scrapbook berbantuan QR Code layak diujicobakan dalam skala terbatas.
Kata kunci: Media pembelajaran, pop-up scrapbook berbentuan QR Code, sistem
reproduksi manusia, kelas XI, research and development.
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ABSTRACT
THE DEVELOPMENT OF QR CODE-ASSISTED POP-UP SCRAPBOOK TO
TEACH REPRODUCTIVE SYSTEM FOR ELEVENTH GRADE STUDENTS

Novia Anggreni
161434031

The need analysis conducted in five senior high schools showed that the
learning media type used by Biology teachers is still limited. The result of the
need analysis showed the need for learning media that can help and improve the
students’ motivation, especially the material of the human reproductive system
that is difficult to be understood. Medium QR Code-assisted Pop-up scrapbook is
one of media for students to understand human reproduvtive system material and
this medium became a research by researche. This study aimed to know the media
used in the material of the human reproductive system as a guide in developing
learning media and the quality of QR Code-assisted Pop-up scrapbook developed
for the material of the human reproductive system.
The study of QR Code-assisted Pop-up scrapbook as a learning media
used Research and Development (RnD) method and 5 out of 10 stages of media
development suggested by Borg and Gall. The stages for media development were
(1) potential and problem, (2) data collection, (3) product design, (4) product
design validation, (5) product design revision. Product validation was conducted
by a media expert, a material expert, and two biology teachers of class XI. The
collected data were processed using quantitative and qualitative analysis.
The result from four experts showed that the QR Code-assisted Pop-up
scrapbook as a learning media was feasible on a limited scale with a mean of 3.52
and categorized as “Very Good”. Based on the collected data, it can conclude
that the QR Code-assisted Pop-up scrapbook as a learning media was feasible
based on the improvement according to be tested on a limited scale.
Keywords: Learning Media, QR Code-assisted pop-up scrapbook, Human
Reproductive System, Class XI, Research and Development
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BAB I
Pendahuluan
A. Latar Belakang Masalah
Pendidikan yang diselenggarakan mulai dari satuan pendidikan dasar
sampai satuan pendidikan tinggi dan bahkan lembaga-lembaga nonformal dan
informal dapat menjadi landasan pembentukan pribadi peserta didik dan
masyarakat umum. Pendidikan memiliki peran penting dalam menjamin
keberlangsungan

negara

dan

bangsa,

bahkan

sebagai

wadah

dalam

meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumber daya manusia (Mulyasa,
2013). Untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas pendidikan perlu
didukung oleh potensi guru, sekolah, metode, dan media pembelajaran serta
berbagai aspek yang dapat menunjang proses pembelajaran.
Pembelajaran

merupakan

salah

satu

upaya

dalam

meningkatkan

keberhasilan proses pendidikan. Pembelajaran aktif merupakan pembelajaran
komprehensif dengan melibatkan peserta didik secara aktif dalam proses
pembelajaran (Silberman, 2009). Faktor yang memengaruhi terselenggaranya
pembelajaran yang baik, dapat dilihat melalui proses pembelajaran yang
sedang berlangsung yang memiliki dampak untuk tercapainya tujuan
pembelajaran. Proses pembelajaran yang monoton serta media pembelajaran
yang kurang menarik dan bervariasi tentunya membuat motivasi belajar peserta
didik menurun. Oleh karena itu, proses pembelajaran harus direncanakan
semenarik mungkin agar meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Salah
satu model pembelajaran PAIKEM (Pembelajaran Aktif, Inovatif, Kreatif,
Efektif dan menyenangkan) perlu dilaksanakan agar proses pembelajaran yang
sedang berlangsung tidak membosankan

yang didukung oleh media

pembelajaran (Suprijono, 2009).
Media merupakan sarana yang menjembatani komunikasi antara guru dan
peserta didik untuk menyampaikan informasi. Penggunaan media pembelajaran
dalam proses pembelajaran, dapat meningkatkan kualitas hasil belajar peserta
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didik. Selain itu, metode pembelajaran yang digunakan oleh guru dapat juga
memberi pengaruhi bagi peserta didik, sehingga perlu menggunakan metode
pembelajaran yang bervariasi dan menarik (Dewi dan Yuliana, 2018). Dengan
adanya media pembelajaran yang bervariasi dan menarik akan meningkatkan
motivasi peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran dan memberikan
kemudahan bagi guru dalam menyampaikan materi pembelajaran.

Media

pembelajaran dengan gambar akan memudahkan peserta didik untuk
memahami dan menjelaskan materi pembelajaran.
Berdasarkan analisis kebutuhan tentang media pembelajaran biologi di
SMA Negeri 9 Yogyakarta, SMA Negeri 1 Godean, SMA Negeri 1
Prambanan, SMA Budya Wacana, dan SMA 1 Bopkri Yogyakarta menyatakan
bahwa dalam pembelajaran biologi guru menggunakan model pembelajaran
yang berbeda-beda seperti, Discovery Learning, Project Based Learning,
Cooperative Learning dan guru juga menggunakan pendekatan kontekstual
yaitu mengajak peserta didik untuk mengamati lingkungan di sekitar sekolah.
Berbagai model pembelajaran yang digunakan untuk menjadi variasi dalam
kegiatan proses belajar mengajar agar peserta didik tidak mudah bosan dan
membantu peserta didik dalam memahami materi yang sulit dipahami. Selain
itu, dalam proses belajar mengajar media pembelajaran memiliki peran yang
sangat penting sehingga dibutuhkan suatu media pembelajaran yang bervariasi.
Media pembelajaran menjadi pengantara guru dalam menyampaikan
informasi kepada peserta didik. Dengan adanya media yang bervariasi dapat
membantu dan menarik perhatian peserta didik untuk mempelajari materi yang
dipelajari. Berdasarkan analisis kebutuhan pada lima sekolah media yang lebih
sering digunakan guru dalam proses pembelajaran yaitu power point, video,
gambar dan mengamati lingkungan sekitar sekolah. Guru berpendapat bahwa
peserta didik kurang termotivasi dan cepat bosan dalam mengikuti proses
pembelajaran yang dilakukan terutama pada materi yang memiliki bahasan
yang cukup luas

atau bersifat

abstrak dan guru kesulitan dalam

mengembangkan media pembelajaran yang bervariasi karena kurang inovasi
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dalam pembuatan media,tidak memiliki waktu yang banyak untuk membuat
media pembelajaran, kesulitan dalam mencari sumber gambar dan video yang
sesuai dengan materi pembelajaran.
Pop-up book merupakan jenis buku atau kartu yang di dalamnya terdapat
lipatan gambar yang telah dipotong dan ketika dibuka akan muncul membentuk
lapisan tiga dimensi (Mariani, S. dkk., 2014). Scrapbook berasal dari bahasa
inggris scrap yang artinya sisa atau potongan dan book yang artinya buku.
Jadi, scrapbook merupakan karya yang kreatif dan inovatif yang bentuknya
seperti album foto yang dihiasi sedemikian rupa (Wardhani, 2018). Salah satu
media yang dapat dimanfaatkan dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi
guru biologi yaitu media bergambar yang dikemas dalam pop-up scrapbook.
Melalui gambar yang terdapat dalam pop-up scrapbook diharapkan dapat
menterjemahkan konsep yang abstrak menjadi lebih realistik dengan adanya
aktivitas-aktivitas pada pop-up scrapbook sehingga peserta didik dalam
mengikuti pembelajaran lebih fokus dan mudah dalam memahami materi
pembelajaran (Kustandi dan Bambang, 2011).
Materi sistem reproduksi manusia merupakan materi yang memiliki
membahas cukup luas atau bersifat abstrak sehingga peserta didik kesulitan
dalam memahami materi yang dipelajari. Belajar biologi tidak hanya tentang
membaca dan menghafalkan saat menghadapi ujian tetapi perlu adanya
pemahaman konsep, prinsip dan pengembangan proses ilmiah di dalamnya.
Materi sistem reproduksi terdapat pada kompetensi dasar dalam kurikulum
2013 3.12 Menganalisis Hubungan struktur jaringan penyusun organ
reproduksi dengan fungsinya dalam sistem reproduksi manusia dan 3.13
menganalisis penerapan prinsip reproduksi pada manusia dan pemberian ASI
eksklusif dalam program keluarga berencana sebagai upaya meningkatkan
mutu Sumber Daya Manusia (SDM), 4.12 Menyajikan hasil analisis tentang
dampak pergaulan bebas, penyakit dan kelainan pada struktur dan fungsi organ
yang menyebabkan gangguan sistem reproduksi manusia serta teknologi sistem
reproduksi dan 4.13 menyajikan karya tulisan tentang pentingnya menyiapkan
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generasi terencana untuk meningkatkan mutu Sumber Daya Manusia (SDM)
tersebut sub materi yang digunakan antara lain organ reproduksi laki-laki,
organ reproduksi perempuan, gametogenesis, menstruasi, fertilisasi, kehamilan,
ASI, alat kontrasepsi, dan kelainan atau penyakit pada sistem reproduksi
manusia.
Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik melakukan penelitian
berjudul “Pengembangan Media Pop-Up Scrapbook Berbantuan QR Code pada
Materi Sistem Reproduksi Manusia untuk Kelas XI SMA”. Terdapat beberapa
penelitian yang serupa, antara lain : Rispa, (2019) dengan judul
“Pengembangan Media Scrapbook sebagai Media Pembelajaran Picture and
picture pada Materi Plantae untuk Kelas X SMA”. Penelitian lain dilakukan
oleh Nur (2018) dengan judul “Pengembangan Media Pop-Up Book Guna
Menunjang Penguasaan Konsep Peserta Didik Kelas X pada Mata Pelajaran
Biologi di Tingkat SMA/MA” dan penelitian yang dilakukan oleh Sari (2017)
dengan judul “ Pengembangan Media Scrapbook dalam Pembelajaran Fisika
Materi Tata Surya”. Produk Scrapbook dan Pop-Up Book yang dihasilkan dari
ketiga penelitian tersebut dinilai valid dan layak digunakan.
Pada penelitian ”Pengembangan Media Pop-Up Scrapbook Berbantuan
QR Code Pada Materi Sistem Reproduksi Manusia Untuk Kelas XI SMA”
berbeda dengan penelitian sebelumnya. Perbedaan tersebut terletak pada PopUp Scrapbook yang dihasilkan. Penelitian memodifikasi Pop-Up Scrapbook
yang dihasilkan dengan menambah QR Code untuk mempermudah peserta
didik untuk mengakses materi, video, dan latihan soal serta membantu dan
mempermudah guru dalam menjelaskan materi. Perbedaan lainnya adalah pada
materi yang digunakan pada penelitian sebelumnya berbeda dengan materi
yang digunakan dalam penelitian ini serta tingkat satuan penelitian juga
berbeda.
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B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang, penelitian ini memiliki rumusan masalah
sebagai berikut:
1. Apa saja media yang digunakan oleh guru pada materi sistem reproduksi
manusia kelas XII SMA?
2. Bagaimana kualitas media Pop-Up Scrapbook Berbantuan QR Code Pada
Materi Sistem Reproduksi Manusia Untuk Kelas XI SMA?
C. Batasan Masalah
Agar

penelitian

ini

menjadi

terarah

dan

menghindari

luasnya

permasalahan, maka dilakukan batasan masalah sebagai berikut:
1. Media pembelajaran yang dikembangkan dalam penelitian ini hanya mata
pelajaran Biologi kelas XI semester II materi Sistem Reproduksi Manusia.
Kompetensi Dasar (KD) yang digunakan 3.12 Menganalisis Hubungan
struktur jaringan penyusun organ reproduksi dengan fungsinya dalam sistem
reproduksi manusia dan 3.13 Menganalisis penerapan prinsip reproduksi
pada manusia dan pemberian ASI eksklusif dalam program keluarga
berencana sebagai upaya meningkatkan mutu Sumber Daya Manusia
(SDM), 4.12 Menyajikan hasil analisis tentang dampak pergaulan bebas,
penyakit dan kelainan pada struktur dan fungsi organ yang menyebabkan
gangguan sistem reproduksi manusia serta teknologi sistem reproduksi dan
4.13 menyajikan karya tulisan tentang pentingnya menyiapkan generasi
terencana untuk meningkatkan mutu Sumber Daya Manusia (SDM) tersebut
sub materi yang digunakan antara lain organ reproduksi pria, organ
reproduksi wanita, gametogenesis, menstruasi, Fertilisasi, kehamilan, ASI,
Alat kontrasepsi, dan Kelainan atau penyakit pada sistem reproduksi
manusia.
2. Analisis kebutuhan sekolah dilakukan hanya Sekolah Menengah Atas
(SMA) yang berada di daerah Yogyakarta
3. Penelitian “Pengembangan Media Pop-up scrapbook berbantuan QR Code
pada materi sistem reproduksi manusia untuk kelas XI SMA” hanya sampai
pada tahap revisi desain produk.
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4. Kualitas media pop-up scrapbook berbantuan QR Code pada materi sistem
reproduksi manusia kelas XI SMA dilihat dari kevalidannya yang dinilai
melalui validasi ahli media dan ahli materi.
D. Tujuan Penelitian
Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Mengetahui media apa saja yang digunakan oleh guru pada materi sistem
reproduksi manusia kelas XI SMA
2. Mengetahui kualitas dari media Pop-Up Scrapbook berbantuan QR Code
pada materi Sistem Reproduksi Manusia untuk SMA kelas XI SMA yang
dikembangkan.
E. Manfaat Penelitiaan
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak
yang terlibat yakni sebagai berikut:
1. Bagi Peneliti
Melalui penelitian ini, peneliti memperoleh pengalaman dan wawasan
mengenai cara dan langkah-langkah pengembangan media Pop-Up Scrapbook,
sehingga berguna bagi penelitian selanjutnya.
2. Bagi Guru
a.

Membantu guru dalam menyampaikan materi dengan model, metode, dan
media yang berbeda pada materi Sistem Reproduksi Manusia

b.

Memberi

inovasi

baru

bagi

guru

untuk

mengembangkan

media

pembelajaran pada materi biologi
3. Bagi Peserta Didik
Membantu peserta didik dalam memahami materi dan memotivasi dalam
mengikuti pembelajaran Sistem Reproduksi Manusia dengan media Pop-Up
Scrapbook.
4. Bagi Penelitian Selanjutnya
Melalu penelitian ini mampu menambah wawasan dalam mengembangkan
dan menggunakan media pop-up scrapbook berbantuan QR Code sehingga
dapat menjadi refrensi bagi penelitian selanjutnya.
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Proses Belajar dan Pembelajaran
Proses belajar merupakan proses yang berkaitan dengan perubahan dalam
diri seseorang untuk belajar dari pengalaman seperti interaksi terhadap
lingkungan, tindakan sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan untuk
berkreativitas yang bersifat konstan. Hasil belajar merupakan pengalaman
dalam berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Dalam proses belajar apabila
seseorang tidak mendapatkan suatu peningkatan kualitas dan kuantitas dalam
kemampuannya maka orang tersebut belum mengalami proses belajar atau
mengalami kegagalan dalam proses belajar (Hamalik, 2001).
Proses belajar membutuhkan suatu usaha dari setiap individu untuk
melakukan perubahan dari setiap tingkah laku dan kebiasaannya yaitu melalui
pengalaman dan latihan yang menyangkut beberapa aspek, seperti aspek
kognitif, afektif, dan psikomotorik untuk mencapai tujuan tertentu. Hasil
belajar yang telah dicapai oleh peserta didik dipengaruhi dua faktor yaitu faktor
dari dalam diri peserta didik dan dari luar diri peserta didik atau lingkungan.
Faktor dari diri peserta didik yaitu kemampuan yang dimiliki peserta didik.
Kemampuan yang dimiliki peserta didik, memiliki pengaruh besar terhadap
hasil belajar yang dicapainya. Di samping itu, ada faktor lain yang dapat
memberi pengaruh, seperti motivasi belajar, minat dan perhatian, sikap dan
kebiasaan belajar, sosial ekonomi, serta faktor fisik dan psikis. Sedangkan
faktor dari luar atau lingkungan peserta didik yang dapat memberi pengaruh
adalah keluarga, sekolah, masyarakat serta lingkungan sekitar peserta didik (
Nana, 2005).
Pembelajaran merupakan suatu usaha yang di dalamnya memiliki urutan
yang terarah, terencana, dan sistematis dengan tujuan yang telah disepakati
terlebih dahulu sebelum proses dilakukan. Dalam pelaksanaan proses tersebut,
harus dilaksanakan secara terkendali untuk mendukung proses belajar peserta
didik.

Pada

proses

pembelajaran,

7

guru

merupakan

fasilitator

untuk
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menyampaikan materi yang bervariasi mulai dari yang sederhana sampai yang
kompleks, menjadi teladan, membimbing, mengarahkan serta melatih peserta
didik dalam meningkatkan keterampilan dan kreativitasnya. Pembelajaran
sebagai aktivitas yang mengorientasi peserta didik sebaik-baiknya diatur sesuai
dengan kondisi peserta didik maupun lingkungannya sehingga dapat dikatakan
sebuah proses belajar (Nasution, 2004).
Dalam proses pembelajaran, guru membutuhkan strategi pembelajaran
dalam menyampaikan materi seperti penggunaan media pembelajaran dan
sumber pembelajaran yang bervariasi untuk memotivasi peserta didik. Dengan
adanya penggunaan media pembelajaran yang lebih menarik, dapat
mengembangkan motivasi peserta didik dalam belajar serta mengoptimalkan
penerapan prinsip-prinsip dalam pembelajaran. Penerapan prinsip yang optimal
dengan mengembangkan potensi yang ada pada peserta didik, mendukung
pencapaian hasil belajar peserta didik sesuai dengan tujuan dari pembelajaran.
B. Media Pembelajaran
Istilah media berasal dari bahasa Latin dan merupakan bentuk jamak dari
medium yaitu perantara atau pengantar. Medium merupakan teknologi yang
digunakan untuk menyajikan, merekam, membagi, dan mendistribusikan suatu
simbol melalui sebuah rangsangan indera serta penstrukturan suatu informasi.
Media pembelajaran merupakan bentuk dan sarana dalam menyampaikan
informasi yang dibuat dan dipergunakan sesuai dengan teori pembelajaran.
Media

pembelajaran

dapat

digunakan

untuk

menyampaikan

tujuan

pembelajaran dalam merangsang pemikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan
peserta didik sehingga terjadi suatu proses pembelajaran yang disengaja,
bertujuan, dan terkendali serta menjelaskan pembelajaran yang sulit
disampaikan secara verbal. Media pembelajaran lebih berfokus pada
penggunaan media dan instrumen atau alat yang digunakan sebagai media
penyampaian materi ajar (Suryani, dkk. 2018).
Lebih lanjut Suryani dan Agung (2012) mengatakan bahwa, media
merupakan segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan,
merangsang pikiran, membangkitkan semangat, perhatian, serta dapat
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mendorong kemauan peserta didik dalam proses pembelajaran. Melalui media,
terdapat berbagai alternatif pilihan bagi seorang pengajar atau guru dalam
menyajikan materi yang sulit untuk akses dan dipahami oleh peserta didik.
Dapat disimpulkan bahwa, media merupakan suatu bentuk atau saluran dalam
menyampaikan pesan atau informasi dari suatu sumber kepada penerima
informasi sehingga dapat merangsang pikiran, membangkitkan semangat,
perhatian,

kemauan

peserta

didik

untuk

memperoleh

pengetahuan,

keterampilan serta sikap yang sesuai dengan tujuan informasi yang
disampaikan. Selain itu, media berperan sebagai perantara guru dalam
menyampaikan informasi yang tidak dapat secara langsung dilihat oleh peserta
didik tetapi dapat digambarkan secara tidak langsung melalui media.
1. Tujuan Media Pembelajaran
Menurut Sanaky (2015), media sebagai bentuk dan sarana dalam
pembelajaran bertujuan untuk :
1) Mempermudah proses pembelajaran di kelas
2) Meningkatkan efisiensi proses pembelajaran
3) Menjaga relevansi materi pelajaran dan tujuan belajar
4) Membantu meningkatkan konsentrasi peserta didik dalam proses
pembelajaran.
2. Manfaat Media Pembelajaran
Menurut Suryani, dkk. (2018), manfaat media pembelajaran bagi guru dan
peserta didik, yaitu :
1. Bagi Guru
a. Membantu untuk menarik perhatian dan memotivasi peserta didik
dalam belajar
b. Sebagai pedoman, arah, dan urutan pengajaran yang sistematis
c. Membantu kecermatan dan ketelitian dalam penyajian materi
pembelajaran
d. Membantu untuk menyajikan materi yang lebih konkret, terutama
materi pembelajaran abstrak.
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e. Menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan tanpa
adanya tekanan
f. Membantu

efisiensi

waktu

dalam

menyampaikan

materi

pembelajaran secara sistematik dan mudah disampaikan.
2. Bagi Peserta Didik
a. Dapat merangsang rasa ingin tahu untuk belajar
b. Memotivasi peserta didik untuk belajar baik di kelas maupun di luar
kelas
c. Memudahkan peserta didik dalam memahami materi pembelajaran
d. Memberi suasana yang menyenangkan dan tidak membosankan
sehingga peserta didik dapat fokus pada pembelajaran.
3. Fungsi Media Pembelajaran
Menurut Asyhar (2011), media pembelajaran berfungsi sebagai :
a. Semantik
Semantik yaitu suatu kata atau istilah, sifat, hubungan konsep, dan
proses yang diucapkan secara verbal dapat memungkinkan peserta
didik memiliki pemahaman yang salah dalam memahami istilah
tersebut. Kegiatan belajar mengajar, media pembelajaran berfungsi
untuk menjelaskan ide atau memberikan kejelasan pada materi yang
diajarkan oleh guru sehingga peserta didik mudah memahami materi
tersebut.
b. Manipulative
Manipulative

yaitu

suatu

media

yang

berfungsi

untuk

memanipulasi benda atau peristiwa yang sesuai dengan kondisi,
situasi, tujuan, dan sasarannya. Malipulasi dapat juga diartikan sebagai
cara untuk menggambarkan suatu benda atau peristiwa yang sulit
dijangkau dalam proses pembelajaran.
c. Psikologis
Dari segi psikologi media pembelajaran dapat meningkatkan :

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
11

1. Atensi yaitu untuk menarik perhatian peserta didik pada saat proses
belajar berlangsung.
2. Afektif dapat menggugah perasaan, emosi, penerimaan dan penolakan
peserta didik dalam pembelajaran.
3. Kognitif memberi pengetahuan dan pengalaman yang baru kepada
peserta didik.
4. Psikomotorik dapat membantu peserta didik dalam menguasai
keterampilan atau kecakapan motoriknya.
5. Imajinasi membantu membangun daya imajinasi dari peserta didik jika
dihadapkan pada sebuah peristiwa. Melalui imajinasi dalam media
pembelajaran, peserta didik dapat menghasilkan sebuah karya yang
kreatif dan inovatif.
6. Motivasi dapat membangkitkan motivasi belajar peserta didik,
membuat pembelajaran lebih menarik, menghilangkan rasa tertekan
dan kebosanan peserta didik dalam pembelajaran.
4. Macam-macam Media Pembelajaran
Menurut Sanjaya (2006), media pembelajaran dapat dibagi berdasarkan
sifatnya, yaitu:
1) Media auditif yaitu media yang memiliki unsur suara yang hanya dapat
didengar, seperti rekaman suara dan radio.
2) Media visual yaitu media yang dapat dilihat dan tidak mengandung unsur
suara, seperti gambar, lukisan foto, transparansi, film slide dan bentuk
bahan yang dicetak.
3) Media audio visual yaitu media yang memiliki suara serta gambar. Media
audiovisual ini dapat didengar dan dilihat, seperti rekaman video, slide
suara dan berbagai ukuran film.
Menurut Kustandi (2011), media pembelajaran dapat dibagi menjadi 2
kelompok besar yaitu:
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a. Kelompok Media Sederhana
1. Gambar

atau

Foto

adalah

media

yang

digunakan

dalam

menyampaikan informasi melalui indera penglihatan untuk menarik
perhatian, mengilustrasikan informasi, dan memperjelaskan materi.
2. Sketsa merupakan gambar sederhana yang melukiskan bagian
pokok dan lukisan pendahuluan yang kasar.
3. Diagram merupakan gambaran yang sederhana menggunakan garis
dan simbol yang menggambarkan struktur objek secara garis besar.
4. Bagan (Chart) merupakan media pembelajaran yang berisi tentang
keterangan, gambar-gambar, serta daftar-daftar.
5. Grafik salah satu media pembelajaran yang berisi tentang gambar
yang sederhana menggunakan garis atau gambar, simbol verbal,
serta titik-titik.
6. Poster

merupakan

media

komunikasi

yang

efektif

dalam

menyampaikan pesan untuk memotivasi setiap peserta didik yang
melihatnya.
7. Papan tulis salah satu media yang dapat digunakan untuk
menyajikan tulisan atau sketsa gambar menggunakan spidol atau
kapur.
8. Herbarium
dikeringkan

atau media koleksi atau contoh tumbuhan yang
atau

diawetkan,

kemudian

diklasifikasi

dan

ditempelkan pada kertas yang disertai dengan keterangan tertentu.
9. Flip Chart sebuah lembaran kertas yang berisi bahan pembelajaran
disusun dengan baik atau rapi untuk menyajikan informasi berupa
gambar, diagram, huruf ataupun angka.
10. Papan Flanel merupakan media visual yang menyajikan pesan yang
terbuat dari kain flanel dan dapat dilipat secara praktis serta
gambarnya dapat dilepas dengan mudah dan dapat dipakai berkalikali.
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b. Kelompok Ragam Media Digital
1. Media Audio
Media yang berkaitan dengan pendengaran. Melalui media audio,
pesan yang disampaikan berlambang auditif baik verbal maupun
nonverbal seperti radio, alat perekam pita magnetik, dan laboratorium
bahasa.
2. Media Proyeksi
Media proyeksi menyajikan rangsangan visual melalui alat indera
penglihatan. Media proyeksi merupakan sebuah alat yang digunakan
dalam menampilkan gambar sehingga dalam penyampaiannya lebih
mudah.
3. Media Film dan Video
Merupakan

media

yang

dapat

menyampaikan

informasi,

menjelaskan suatu proses, menjelaskan sebuah konsep dan tampilan
yang rumit, memperbaharui sifat, dan memperpanjang atau
menyingkat waktu. Media film dan video menampilkan kumpulankumpulan gambar dalam frame, melalui lensa proyektor sehingga
gambar yang ditampilkan terlihat hidup.
4. Multimedia
Merupakan media yang dikombinasikan dari beberapa media
seperti media audio, video, grafis, dan lain sebagainya. Saat ini,
perkembangan multimedia diarahkan pada komputer yang dalam
perkembangan yang sangat pesat.
Berdasarkan penjelasan di atas, media Pop-up scrapbook yang dikembangkan
oleh peneliti merupakan gabungan antara kelompok media sederhana dan
kelompok ragam media digital. Media Pop-up scrapbook, terdapat beberapa
gambar atau foto dengan ditambahkan penjelasan secara singkat serta
penambahan QR Code pada setiap halaman tertentu. QR Code yang terdapat pada
setiap halaman digunakan untuk mengakses materi, video serta latihan soal.
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C. Pop-Up Book
Menurut Kurniawati (2016), pop-up book merupakan sebuah buku yang
memiliki bagian yang dapat bergerak atau memiliki unsur 3 dimensi yang dapat
bergerak pada saat halaman bukunya dibuka. Pop-up book dapat menampilkan
potensi untuk bergerak dan menggunakan lipatan, gulungan, bentuk, roda atau
putaran serta menggunakan kertas sebagai bahan utamanya. Biasanya pop-up
book merupakan sebuah buku cerita dengan gambar-gambar yang lucu dan
menarik karena buku tersebut dapat bergerak pada saat halamannya dibuka.
Terdapat beberapa jenis teknik dalam pembuatan media pop-up book menurut
Benradatted (2011):
1. Flaps
Merupakan teknik awal yang digunakan dalam media pop-up
dibandingkan teknik lain, di mana gambar tersembunyi dibalik penutup.
Apabila penutup gambar terangkat maka gambar yang tersembunyi akan
muncul.
2. Pull-tabs
Pada teknik ini menggunakan tab kertas geser yang dapat ditarik
dan didorong untuk memperlihat gambar yang baru.
3. Waterfall
Tersusun dari penutup yang diaktifkan oleh tab penarik. Jika tab
penarik ditarik ke arah yang berlawanan maka kertas akan terbuka secara
berurutan.
4. V-Fold
Cara penggunaan pada teknik ini cukup mudah. Ketika buku
dibuka dan akan muncul lipatan-lipatan yang berbentuk huruf seperti V.
Teknik ini banyak digunakan dalam pembuatan media pop up karena
teknik yang digunakan cukup mudah.
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Berikut ini merupakan salah satu contoh pop-up book, khususnya pada teknik
Flaps:

Gambar 2.1. Contoh Pop-Up Book
Sumber: www.uny.ac.id

1. Kelebihan Media Pop-up book
Menurut Dzuanda (2009), media pop-up book memiliki kelebihan antara
lain:
a. Dapat memberikan visualisasi cerita yang lebih menarik baik dari
tampilan gambar yang lebih dinamis dan gambar dapat bergerak
pada saat halaman buku dibuka atau digeser.
b. Dapat memperkuat kesan yang ingin disampaikan dalam sebuah
cerita
c. Dengan tampilan visual yang berdimensi dapat membuat cerita lebih
menarik dan terasa nyata.
2. Kekurangan Media Pop-up book
Kekurangan media pop-up book menurut Sylvia dan Hariani (2015), yaitu:
a. Membutuhkan waktu yang lama dalam pengerjaannya karena
menuntut ketelitian yang lebih ekstra
b. Untuk menutup media pop-up kembali perlu dengan hati-hati karena
bentuk pada setiap media dapat rusak.
c. Harganya relatif mahal
d. Media pop-up lebih optimal jika digunakan pada satu materi
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Dalam penelitian ini menggunakan jenis teknik pop-up book atau disebut
dengan pop-up scrapbook. Setiap aktivitas menggunakan jenis pop-up book
bentuk falps, pull-tabs, waterfall, dan v-fold yang terdapat kumpulan gambargambar terkait materi sistem reproduksi manusia didalam pop-up agar peserta
didik termotivasi dan memahami isi materi yang di sampaikan dalam kegiatan
proses pembelajaran.
D. Scrapbook
Scrapbook berasal dari dua kata yaitu Scrap artinya barang sisa sedangkan
book artinya buku atau lembaran. Scrapbook adalah sebuah media tempelan
hiasan atau gambar yang diaplikasikan di atas kertas atau sebuah potonganpotongan kertas yang ditempelkan untuk menceritakan sesuatu (Sari, 2017).
Scrapbook merupakan suatu karya yang kreatif, yang berbentuk seperti
buku yang memberikan kesan visual yang menarik karena terdapat kumpulankumpulan foto atau hiasan yang beragam. Scrapbook sebagai media visual
yang menarik berfungsi untuk meningkatkan minat peserta didik dalam proses
pembelajaran dan tidak monoton, sehingga dalam proses pembelajaran peserta
didik mudah dalam menangkap informasi dan dapat menggambarkan
pertumbuhan atau perkembangan suatu peristiwa dan objek dengan jelas.
Salah satu contoh Scrapbook yaitu memorabilia yang berisi kumpulan
benda-benda yang memiliki kenangan seperti foto yang disertakan dengan
tulisan atau kartu ucapan serta pernak-pernik pemberian lainnya. Selain itu,
scrapbook bisa berupa puisi, serta cerita narasi yang disatukan dan ditempelkan
dalam bentuk yang berbeda-beda seperti yang terdapat pada gambar dan bisa
dalam bentuk album atau buku. Setiap bentuk scrapbook memiliki ciri khas
masing-masing, seperti tampilan setiap gambar atau tulisan yang menarik
dengan adanya warna-warni yang disertakan dengan tempelan stiker atau
karakter yang lucu dan teknik melipat serta dalam menyusun kertasnya.
Berikut ini merupakan contoh bentuk Scrapbook.
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Gambar 2.2. Contoh Scrapbook
Sumber: Cjanitraw.blogspot.com

Menurut Damayanti (2017), kelebihan dan kekurangan dari media
Scrapbook, yaitu:
1. Kelebihan Media Scrapbook
a.

Menarik karena disusun dengan berbagai foto, gambar dan catatan
serta beberapa hiasan, sehingga tampilan dari scrapbook terlihat
menarik dan indah.

b.

Memiliki sifat yang realistis dalam menunjukan pokok pembahasan.
Melalui scrapbook, objek yang disajikan dapat terlihat lebih nyata
yaitu melalui foto atau gambar sehingga peserta didik lebih mudah
memahami dan mengingat dengan lebih baik.

c.

Dapat menjadi solusi dalam menyajikan peristiwa atau objek yang
sulit disajikan secara langsung serta mengatasi keterbatasan waktu
dan ruang.

d.

Proses pembuatannya lebih mudah, baik dalam menyusun dan
memadupadankan gambar, catatan dan hiasan.

e.

Bahan yang digunakan dalam pembuatan scrapbook mudah
didapatkan karena menggunakan barang-barang yang tidak dipakai

f.

Dapat didesain sesuai dengan keinginan kita

2. Kekurangan Media Scrapbook
a.

Dalam pembuatannya relatif lama

b.

Gambar dan hiasan yang berlebihan berdampak pada kurangnya
fokus atau perhatian peserta didik pada pokok pembahasan
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c.

Jika dalam penggunaan yang tidak hati-hati dapat merusak hiasan
pada scrapbook.

Dalam penelitian ini menggunakan scrapbook atau disebut pop-up
scrapbook. Media scrapbook yang digunakan dibuat dengan beberapa variasi
scrapbook pada setiap aktivitas dengan tampilan gambar dan terdapat pernakpernik agar tampilan pada media dapat menarik perhatian peserta didik
sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai secara maksimal.
E. QR Code
Menurut Ridwan, dkk. (2010) QR Code atau Quick Respone Code
merupakan salah satu media yang berbasis Teknologi Informasi dan
Komunikasi (TIK) yang telah dikembangkan sebagai salah satu alat yang
sangat cepat digunakan untuk memindahkan sebuah kode. QR Code pertama
kali digunakan dalam bidang industri otomotif untuk melakukan tracking
terhadap komponen kendaraan dan penggunaan QR Code pada saat ini cukup
luas, tidak hanya digunakan dalam dunia otomotif tetapi dapat dipakai dalam
mengkodekan alamat website, nomor kontak, alamat email, nomor telepon atau
sekedar teks biasa.
Selanjutnya, tujuan dari penggunaan QR Code adalah untuk memudahkan
pengguna untuk mengakses informasi dengan cara yang lebih mudah yaitu
menscan QR Code dan membuka browser serta menyimpan dan membaca
informasi. Untuk menghubungkan QR Code pada alamat yang kita inginkan
dapat menggunakan sebuah alat yang disebut dengan QR Code Scanner. Alat
ini biasanya tersedia dalam bentuk aplikasi pada smartphone atau alat khusus
Scanner. Pada saat ini QR Code juga banyak digunakan oleh institusi untuk
mendukung proses pembelajaran serta dimanfaatkan secara personal maupun
secara administrasi seperti pada sistem pengamanan. Berikut contoh gambar
QR Code.
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Gambar 2.3. Tampilan QR Code
Sumber : www.candra.web.id

Penelitian ini menggunakan QR Code pada setiap ringkasan materi, video
serta latihan soal. QR Code digunakan untuk membantu atau mempermudah
guru dan peserta didik dalam mengakses atau mempelajari materi sistem
reproduksi manusia pada media pop-up scrapbook berbantuan QR Code
sehingga proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik.
F. Pembelajaran Kooperatif Tipe Picture and Picture
1. Pengertian Pembelajaran Kooperatif
Pembelajaran kooperatif merupakan pembelajaran dengan cara kerja
sama antara peserta didik belajar dalam kelompok-kelompok kecil secara
kolaboratif, yang beranggota empat sampai enam peserta didik dengan
struktur kelompok yang bersifat heterogen. Melalui pembelajaran
kooperatif, dapat terbentuk suatu interaksi dan komunikasi antara guru
dengan peserta didik dan peserta didik dengan peserta didik.
Dalam kegiatan pembelajaran kooperatif, melibatkan partisipasi dari
peserta didik yaitu dalam bentuk kelompok kecil untuk saling bertukar
informasi atau pengetahuan serta saling bekerja sama. Melalui
pembelajaran

kooperatif

diharapkan

tujuan

pembelajaran

dapat

tersampaikan dengan baik dan peserta didik dapat memahami materi yang
disampaikan. Menurut Hayati (dalam Rusman 2012), terdapat lima unsur
pembelajaran kooperatif yaitu :
a. Ketergantungan positif
Keberhasilan dalam menyelesaikan tugas dalam kelompok
tergantung dari usaha dan kinerja yang dilakukan oleh setiap masing-
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masing anggota kelompok, sehingga setiap anggota kelompok saling
ketergantungan.
b. Tanggung jawab perseorangan
Dalam pembelajaran kooperatif, keberhasilan dalam kelompok
tergantung dari masing-masing anggota kelompok karena setiap anggota
kelompok memiliki tugas dan tanggung jawab dalam menyelesaikan
tugas kelompoknya.
c. Interaksi tatap muka
Dengan

adanya

interaksi

tatap

muka

dapat

memberikan

kesempatan kepada peserta didik untuk berdiskusi dan saling memberi
dan menerima informasi dari anggota kelompok yang lain.
d. Partisipasi dan komunikasi
Partisipasi dan komunikasi dapat melatih peserta didik untuk aktif
dan berani mengeluarkan pendapat dalam kegiatan pembelajaran.
e. Evaluasi proses kelompok
Dalam kegiatan evaluasi proses kelompok dibutuhkan jadwal
waktu khusus bagi anggota kelompok untuk saling mengevaluasi setiap
hasil kerjasama, sehingga pada kegiatan selanjutnya setiap anggota dapat
bekerja sama dengan lebih efektif.
2. Pembelajaran Kooperatif Tipe Picture and Picture
Menurut Suprijono (2009), Picture and picture merupakan satu metode
pembelajaran yang menggunakan gambar dalam bentuk potongan-potongan,
kemudian dipasang dan diurutkan menjadi sebuah gambar yang utuh.
Pengurutan dan pemasangan gambar, dapat dilakukan secara perorangan dan
kelompok. Pengurutan dan pemasangan gambar yang dilakukan secara
kelompok dapat meningkatkan interaksi sosial, karena peserta didik saling
membantu dan berdiskusi satu dengan yang lain.
Dalam menerapkan pembelajaran kooperatif tipe picture and picture
terdapat beberapa variasi yaitu :
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a. Menginterpretasikan Gambar
Menginterpretasikan gambar adalah menjelaskan maksud dari
gambar yang ditampilkan. Guru menampilkan gambar dan memberikan
sebuah pertanyaan dan peserta didik menyampaikan pendapat atau
gagasan dari gambar yang telah ditampilkan secara tertulis maupun lisan.
Kegiatan menginterpretasikan gambar kelebihan dan kekurangan, yaitu
dapat

melatih peserta

didik untuk

berpikir secara

kritis

dan

mengungkapkan apa yang dipikirkannya.
Menginterpretasikan gambar dapat juga membuat peserta didik
menafsirkan materi dengan berbeda-beda sehingga guru harus
mengkonfirmasikan jawaban dari peserta didik.
b. Mengelompokkan Gambar
Kegiatan mengelompokkan gambar merupakan kegiatan memilih
gambar yang sejenis atau memisahkan gambar yang tidak sejenis sesuai
dengan persamaan dan perbedaan ciri-ciri yang dimilikinya. Dalam
mengelompokkan gambar membutuhkan waktu yang relatif lebih
sedikit, dan peserta didik dapat membedakan gambar dengan melihat
ciri-ciri morfologinya.
c. Memasangkan Gambar
Dalam memasangkan gambar peserta didik diberi beberapa pilihan
gambar dan jawaban, kemudian memasangkan gambar dan jawaban
tersebut sesuai dengan pertanyaan yang telah diberikan. Kegiatan
memasangkan gambar tidak membutuhkan waktu yang lama karena
gambar dan jawab telah disediakan terlebih dahulu oleh guru dan
peserta didik hanya memilih jawaban yang paling tepat.
d. Mengurutkan Gambar
Mengurutkan gambar merupakan suatu kegiatan di mana gambar
disusun menjadi suatu urutan yang sistematis. Dalam kegiatan ini, guru
akan menyiapkan dan mengacak gambar tersebut kemudian peserta
didik akan menyusun gambar sesuai dengan perintah yang diberikan
secara sistematis. kegiatan mengurutkan gambar memiliki kelebihan
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yaitu waktu yang digunakan cukup singkat dan mudah membandingkan
gambar satu dengan yang lain karena gambar sudah tersedia.
e. Menyusun Jaringan Gambar
Cara kerja menyusun jaringan gambar sama seperti cara kerja
menyusun gambar. Perbedaannya terletak pada gambar-gambar yang
digunakan pada saat menyusun jaringan gambar lebih banyak dan setiap
gambarnya memiliki hubungan satu dengan yang lain. Dari kegiatan
menyusun jaringan gambar, peserta didik dapat mengkaji hubungan
satu gambar dengan gambar yang lain lebih mendalam. Jika salah satu
gambar yang digunakan salah maka dapat memengaruhi jawaban yang
lain.
f. Mensintesis Gambar
Cara kerja mensintesis gambar sama dengan cara kerja
menganalisis gambar dan perbedaan dari kedua kegiatan ini adalah
terletak pada jumlah gambar yang digunakannya. Guru akan
menampilkan beberapa gambar dan peserta didik mensintesis hubungan
antar gambar serta merumuskan maksud dari gambar tersebut sehingga
menjadi satu kesatuan. Melalui kegiatan ini, peserta didik dapat dilatih
untuk berpikir tingkat tinggi.
1. Kelebihan dan Kekurangan pembelajaran model picture and picture
Pembelajaran kooperatif tipe picture and picture memiliki kelebihan
dan kekurangan sebagai berikut:
1. Kelebihan pembelajaran model picture and picture
a. Peserta didik akan lebih cepat memahami materi pembelajaran
dengan melihat gambar-gambar yang sesuai dengan materi
diberikan oleh guru.
b. Meningkatkan daya pikir peserta didik dengan menganalisis
gambar yang telah disediakan sehingga peserta didik terlibat
secara langsung.
2. Kekurangan pembelajaran model picture and picture
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a.

Sulit menemukan gambar yang sesuai dengan materi yang
diajarkan

b.

Guru dan peserta didik kurang terbiasa menggunakan gambar
sebagai

bahan

utama

dalam

pembahasan

pada

materi

pembelajaran.
Dalam penelitian ini menggunakan model kooperatif tipe picture and
picture, setiap peserta didik dibagi dalam beberapa kelompok yang
beranggotakan 3-5 orang. Aktivtias yang terdapat pada media pop-up
scrapbook terdiri dari beberapa variasi yaitu menginterpretasikan gambar,
memasangkan gambar, memasangkan gambar dan mensintesis gambar.
G. Research and Development (RnD)
Metode penelitian RnD merupakan metode yang digunakan untuk
menghasilkan suatu produk tertentu dengan menguji keefektifan produk
tersebut. Dalam penelitian

Research and Development (R&D) yang

dikembangkan oleh Borg & Gall terdapat beberapa langkah, yaitu potensi dan
masalah, pengumpulan data, desain produk, validasi desain, revisi produk, uji
coba produk, revisi produk, uji coba pemakaian, revisisan produk, produksi
masal (Sugiyono, 2016). Berikut langkah-langkah pengembangan metode
R&D :
1. Potensi dan Masalah
Penelitian dapat dilaksanakan ketika adanya potensi masalah. Potensi
merupakan sesuatu yang memiliki nilai tambah jika dapat digunakan
sedangkan masalah merupakan penyimpangan yang diharapkan dengan
yang terjadi. Masalah dapat diatasi dengan R&D yaitu melalui penelitian
dengan Menentukan suatu model atau pola atau suatu sistem yang efektif
untuk mengatasi masalah tersebut. Dalam penelitian tersebut metode yang
dapat digunakan adalah metode survei atau kualitatif. Data yang telah
diperoleh dirancang menggunakan model yang telah ditentukan dengan
penanganan yang efektif.
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2. Pengumpulan Informasi
Pengumpulan data merupakan salah satu cara untuk mendapat
informasi yang dapat digunakan sebagai bahan utama dalam perencanaan
produk sehingga dapat mengatasi masalah tersebut.
3. Desain Produk
Penelitian Research and Development produk yang akan dihasilkan
berbagai macam terutama dalam bidang pendidikan yang dapat digunakan
dalam meningkatkan produktivitas pendidikan. Untuk membuat desain
produk harus dalam bentuk gambar atau bagan yang dapat digunakan
sebagai pegangan untuk penilaian dan sebagai contoh.
4. Validasi Desain
Validasi desain adalah proses penilaian rancangan produk yang telah
dibuat oleh peneliti. Untuk menvalidasi produk dibutuhkan seorang ahli
atau pakar dalam bidangnya yang memiliki pengalaman untuk menilai
produk yang dirancang sehingga peneliti mengetahui kelebihan dan
kelemahannya.
5. Perbaikan Desain
Setelah mengetahui kelemahan dari produk yang telah dirancang
melalui validasi produk, maka peneliti harus memperbaiki atau
mengurangi kelemahan dari desain produk yang telah dirancang tersebut.
6. Uji Coba Produk
Membuat produk baru dalam dunia pendidikan harus melalui beberapa
tahap terlebih dahulu untuk menghasilkan produk yang dapat membantu
dalam proses pembelajaran. Tujuan untuk dilakukan uji coba produk
adalah untuk mengetahui produk yang telah dirancang apa lebih efektif
dan efisien dibandingkan dengan produk yang lama. Setelah dilakukan
validasi dan perbaikan produk, langkah selanjutnya yaitu uji coba produk
melalui simulasi penggunaan produk melalui uji coba pada kelompok
terbatas.
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7. Revisi Produk
Setelah dilakukan uji coba produk dilanjutkan dengan revisi produk.
Tujuan dilakukan revisi produk adalah untuk mengurangi kelemahan pada
produk atau dalam tahap pembuatan atau penggunaannya.
8. Uji Coba Pemakaian
Jika pengujian produk berhasil, maka langkah selanjutnya produk
tersebut diuji coba dalam lingkup lembaga pendidikan yang lebih luas
untuk dinilai kekurangan atau hambatan dalam penggunaan produk
tersebut sehingga dapat dilakukan perbaikan lebih lanjut..
9. Revisi Produk
Revisi produk dilakukan apabila terdapat kekurangan dan kelemahan
setelah uji coba pemakaian dalam lembaga pendidikan.
10. Pembuatan Produk Massal
Pembuatan produk massal dilakukan jika produk yang telah diuji coba
efektif dan layak digunakan atau diproduksi secara massal.
H. Materi Sistem Reproduksi
Materi yang digunakan untuk mengembangkan media pop-up scrapbook
sebagai media pembelajaran picture and picture adalah materi Sistem
Reproduksi Manusia. Materi Sistem Reproduksi Manusia merupakan materi
yang diajarkan di kelas XI pada semester genap. Kompetensi dasar materi
Sistem Reproduksi Manusia yaitu 3.12 Menganalisis Hubungan struktur
jaringan penyusun organ reproduksi dengan fungsinya dalam sistem reproduksi
manusia dan 3.13 Menganalisis penerapan prinsip reproduksi pada manusia
dan pemberian ASI eksklusif dalam program keluarga berencana sebagai upaya
meningkatkan mutu Sumber Daya Manusia (SDM), 3.12 Menyajikan hasil
analisis tentang dampak pergaulan bebas, penyakit dan kelainan pada struktur
dan fungsi organ yang menyebabkan gangguan sistem reproduksi manusia
serta teknologi sistem reproduksi dan 4.13 menyajikan karya tulisan tentang
pentingnya menyiapkan generasi terencana untuk meningkatkan mutu Sumber
Daya Manusia (SDM).
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Sistem reproduksi membahas tentang struktur dan fungsi organ reproduksi
pada laki-laki dan perempuan, proses-proses yang berkaitan dengan sistem
reproduksi pada manusia, kontrasepsi, serta kelainan dan gangguan yang
terjadi pada sistem reproduksi manusia. Materi sistem reproduksi mempelajari
proses-proses yang terjadi di dalam tubuh manusia sehingga tidak dapat
diamati secara langsung. Untuk memudahkan peserta didik dalam mempelajari
materi sistem reproduksi manusia, diperlukan suatu media yang dapat
memvisualisasikan proses-proses tersebut.
Pengembangan pop-up scrapbook dibuat untuk membantu peserta didik
melalui kegiatan pembelajaran membuka dan menutup lipatan pop-up
scrapbook, menyusun dan sebagainya. Kegiatan pembelajaran disusun secara
menarik dengan tujuan meningkatkan motivasi peserta didik dalam proses
pembelajaran sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai secara maksimal
(Suprijono, 2009).
I. Penelitian Relevan
1. Payuk, (2019) dengan judul “Pengembangan Media Scrapbook Sebagai
Media Pembelajaran Picture and picture Pada Materi Plantae Untuk Kelas
X SMA”. Media pembelajaran Scrapbook dikembangkan melalui lima tahap
yaitu potensi dan masalah, pengumpulan masalah, pengumpulan informasi,
desain produk, validasi desain dan perbaikan desain. Media pembelajaran
tipe picture and picture pada media scrapbook, terdapat lima variasi yaitu
kegiatan menganalisis gambar, memasangkan gambar mengurutkan gambar,
mengelompokkan gambar dan mensintesis gambar. Dari hasil penelitian dan
pengembangan media pembelajaran melalui tahap validasi oleh dua pakar
media pembelajaran dan dua guru biologi menunjukkan bahwa produk
media scrapbook memiliki kualitas yang layak digunakan dalam
pembelajaran dengan rerata 3,45 dengan kategori “Sangat Baik”.
2. Nur (2018) dengan judul “Pengembangan Media Pop-Up Book Guna
Menunjang Penguasaan Konsep Peserta Didik Kelas X Pada Mata Pelajaran
Biologi di Tingkat SMA/MA”. Tujuan penelitian tersebut yaitu untuk
mengembangkan media pembelajaran yang layak, bermanfaat, menarik
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dalam ranah kognitif peserta didik. Pada penelitian ini, menggunakan desain
pengembangan Borg dan Gall yang terdiri dari tujuh tahap yaitu studi
pendahuluan, perencanaan penelitian, pengembangan desain, uji coba
pendahuluan atau terbatas, revisi hasil uji lapangan terbatas, uji coba produk
secara luas, revisi hasil uji coba lapangan lebih luas. Pengembangan media
mencakup tiga hal pokok, yaitu desain, materi dan bahasa. Data yang
diperoleh dianalisis menggunakan deskriptif persentase dan data kualitatif.
Dari hasil penilaian pengembangan media yang mencakup tiga hal yaitu
desain, materi dan bahasa “ sangat layak” digunakan sebagai media
pembelajaran pop up book

dengan nilai persentase dari pakar media

93,12%, pakar materi 84,86%, dan pakar bahasa 94,19% serta responden
peserta didik 84,73% menunjukan kriteria “sangat menarik”.
3. Sari, (2017) dengan judul “Pengembangan Media Scrapbook dalam
Pembelajaran Fisika Materi Tata Surya”. Penelitian ini dilakukan pada
tingkat pendidikan SMP dengan tujuan penelitian yaitu menghasilkan media
pembelajaran yang berkualitas dan layak serta mengetahui respon peserta
didik terhadap media scrapbook. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa
media pembelajaran scrapbook layak dan berkualitas dalam pembelajaran.
Validasi media scrapbook dilakukan oleh dua ahli yaitu ahli media dan ahli
materi, dari penelitian tersebut media pembelajaran scrapbook sangat baik
ditinjau dari beberapa aspek seperti rekayasa media, aspek komunikasi
visual serta aspek pembelajaran.
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Berikut bagan penelitian yang serupa:

Rispa (2019)
Pengembangan Media
Scrapbook Sebagai
Media Pembelajaran
Picture and picture
Pada Untuk Kelas X
SMA
Materi Plantae

Nur (2018)
Pengembangan Media
Pop-Up Book Guna
Menunjang Penguasaan
Konsep Peserta Didik
Kelas X Pada Mata
Pelajaran Biologi di
Tingkat SMA/MA”.
Materi Siklus
Biogeokimia

Sari (2017)
Pengembangan Media
Scrapbook pada
tingkatan SMP
Materi Tata Surya

Novia (2020)
Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya antara lain:
1. Pengembangan media pembelajaran pop-up scrapbook berbantuan QR
Code memiliki desain yang berbeda dari segi sampul, isi dan ringkasan
materi. Setiap materi terdapat QR Code yang digunakan untuk mengakses
ringkasan materi, video dan soal latihan. Picture and picture sebagai
variasi gambar dan gabungan antara pop-up book dan scrapbook
2. Materi Sistem Reproduksi Manusia

Gambar 2.4 Desain Bagan Penelitian Relevan

J. Kerangka Berpikir
Berdasarkan analisis yang dilakukan pada lima Sekolah Menengah Atas
(SMA) negeri maupun swasta di daerah Yogyakarta, terdapat beberapa
permasalahan yang dihadapi oleh guru dan peserta didik dalam proses
pembelajaran khususnya pada mata pelajaran Biologi kelas XI pada materi
sistem reproduksi manusia. Materi sistem reproduksi manusia memiliki
bahasan yang cukup luas karena berkaitan dengan kehidupan manusia. Dengan
pokok bahasan yang cukup luas, peserta didik kurang tertarik dan mudah bosan
dalam mempelajari materi sistem reproduksi manusia pada hal materi tersebut
berkaitan langsung dengan kehidupan pribadi dari peserta didik. Selain itu,
dalam penggunaan media guru hanya mengandalkan power point dan buku
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paket secara terus menerus serta isi dari power point yang ditampilkan kurang
menarik sehingga peserta didik kurang termotivasi dalam pembelajaran.
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Rispa (2019) tentang
Pengembangan Media Scrapbook

pada Materi Plantae

Kelas X SMA,

penelitian Nur (2018) tentang Pengembangan Media Pop-up Book Guna
Menunjang Penguasaan Konsep Materi Siklus Biogeokimia pada Kelas X
SMA/MA dan penelitian Sari (2017) tentang Pengembangan Media Scrapbook
pada Materi Tata Surya pada tingkatan SMP. Pada ketiga penelitian ini, samasama mengembangkan media pembelajaran berupa Pop-up book dan
Scrapbook untuk tingkat SMA dan SMP dengan materi yang berbeda-beda.
Berdasarkan penelitian dan permasalahan tersebut maka peneliti mencoba
untuk mengembangkan media pembelajaran pop up scrapbook pada media
pembelajaran picture and picture khusus materi sistem reproduksi manusia
pada kelas XI. Media pembelajaran yang dikembangkan adalah pop up
scrapbook yang layak dan dapat menarik perhatian (motivasi) peserta didik
dalam pembelajaran sehingga peserta didik mudah dalam memahami materi
yang disampaikan serta dapat membantu guru dalam menyampaikan materi
sistem reproduksi manusia.
Dalam mewujudkan strategi pembelajaran yang relevan sesuai dengan
kurikulum 2013, perlu adanya pendekatan dalam pembelajaran seperti
pembelajaran berbasis masalah, pembelajaran Kooperatif, Contextual Teaching
and Learning (CTL), pembelajaran E-learning, dan pembelajaran berbasis
inkuiri atau penyelidikan dalam proses pembelajaran yang sedang berlangsung.
Jika pembelajaran dapat berlangsung dengan baik, maka tujuan pembelajaran
dapat tercapai dan proses pembelajaran tidak lepas dari media pembelajaran
yaitu alat bantu dalam menyampaikan materi terutama materi yang cakupannya
luas.
Berikut adalah bagan kerangka berpikir berdasarkan analisis kebutuhan
yang dilakukan di lima Sekolah Menengah atas (SMA) di Yogyakarta yaitu
SMA Negeri 9 Yogyakarta, SMA Negeri 1 Godean, SMA Negeri 1
Prambanan, SMA Budya Wacana, dan SMA 1 Bopkri Yogyakarta :
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1. Sifat materi sistem reproduksi manusia yang cukup luas
2. Peserta didik kurang termotivasi dalam mengikuti pembelajaran karena
media pembelajaran yang digunakan kurang menarik.
3. Media yang digunakan kurang menarik sehingga dibutuhkan media
pembelajaran yang menarik dan bervariasi untuk mendukung dalam
penyampaian materi sistem reproduksi manusia.

1. Rispa (2019) Pengembangan Media Scrapbook sebagai Media
Pembelajaran Picture and picture pada Materi Plantae Untuk Kelas X
SMA
2. Nur (2018) Pengembangan Media Pop-Up Book Guna Menunjang
Penguasaan Konsep Peserta Didik Kelas X Pada Mata Pelajaran Biologi
di Tingkat SMA/MA
3. Sari (2017) Pengembangan Media Scrapbook dalam Pembelajaran Fisika
Materi Tata Surya
Pengembangan
media
pop-up
scrapbook berbantuan QR Code pada
Materi Sistem Reproduksi Manusia
untuk Kelas XI SMA
Dihasilkan media pop-up scrapbook

sebagai media pembelajaran picture
and picture yang layak digunakan
dalam pembelajaran di sekolah

Manfaat media pop-up
scrapbook berbantuan QR Code
yaitu meningkatkan motivasi
peserta didik dalam belajar,
saling bekerja sama,
bertanggung jawab, menarik,
gambar lebih bervariasi serta
memudahkan guru dalam
menyampaikan materi
pembelajaran.

Gambar 2.5 Desain Bagan Kerangka Berpikir
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BAB III
METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Rancangan Penelitian
Penelitian yang digunakan dalam pengembangan Media Pop-Up
Scrapbook sebagai Media Pembelajaran Picture and Picture pada Materi
Sistem Reproduksi Manusia untuk Kelas XI yaitu Research and Development
(RnD). Penelitian Research and Development (RnD) adalah metode yang
digunakan untuk menghasilkan produk tertentu serta menguji keefektifan
produk tersebut. Untuk menghasilkan produk, dibutuhkan sebuah penelitian
yang bersifat analisis kebutuhan dan menguji keefektifan produk tersebut agar
dapat berfungsi di masyarakat luas (Sugiyono, 2016).
B. Prosedur Pengembangan
Penelitian ini hanya dilakukan sampai tahap lima yaitu revisi produk.
Pengembangan media pop-up scrapbook berbantuan QR Code dapat melalui
beberapa prosedur berikut:
1. Potensi dan Masalah
Terkait potensi dan masalah, peneliti melakukan analisis kebutuhan
terkait media pop up scrapbook di lima Sekolah Menengah Atas di daerah
Yogyakarta yang terdiri dari tiga sekolah negeri dan dua sekolah swasta
yaitu, SMA Negeri 9 Yogyakarta, SMA Negeri 1 Godean, SMA Negeri 1
Prambanan, SMA Budya Wacana, dan SMA 1 Bopkri Yogyakarta.
Analisis kebutuhan yang dilakukan menggunakan metode wawancara
kepada setiap guru Biologi kelas XI berdasarkan daftar analisis kebutuhan
yang telah direvisi yaitu terkait dengan metode pembelajaran dan media
pembelajaran yang digunakan untuk menyampaikan materi pembelajaran.
Kegiatan analisis kebutuhan dimulai pada bulan Oktober – November
2019.
2. Mengumpulkan Informasi
Mengumpulkan informasi yaitu mencatat informasi yang didapatkan
dari hasil wawancara pada setiap guru Biologi kelas XI pada lima sekolah,
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kemudian dijadikan suatu informasi sebagai dasar pertimbangan,
perencanan, dan pembuatan produk yaitu media pembelajaran yang dapat
digunakan untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam proses
pembelajaran. Selain mengumpulkan informasi dari sekolah, peneliti juga
mencari studi literatur yang dapat digunakan untuk mengembangkan
produk yaitu pop-up scrapbook melalui buku, jurnal, serta hasil penelitian.
3. Desain Produk
Produk yang akan dihasilkan berupa pop-up scrapbook berbantuan QR
Code dengan variasi picture and picture, desain produk pada tahap awal
yaitu menentukan desain awal dalam pengembangan media pop-up
scrapbook. Dalam media pop-up scrapbook, terdapat gambar-gambar
terkait materi sistem reproduksi manusia yang diurutkan sesuai materi
berdasarkan kompetensi dasar yang ditentukan oleh pemerintah serta buku
paket yang digunakan oleh guru dan peserta didik sesuai kurikulum 2013.
Menentukan indikator dan tujuan pembelajaran dalam materi Sistem
Reproduksi Manusia, serta membuat rancangan pelaksanaan pembelajaran
(RPP) yang dalam pelaksanaannya didukung oleh media pembelajaran
berupa pop-up scrapbook.
4. Validasi Desain Produk
Validasi desain produk dilakukan oleh beberapa pakar yang ahli dan
sudah berpengalaman dalam menilai produk, baik dari sisi kelebihan dan
kekurangan produk yang telah dirancang oleh peneliti. Tujuan
dilakukannya validasi desain produk yaitu untuk menentukan kelayakan
dan keefektifan produk dalam mendukung pembelajaran. Validasi
dilakukan oleh empat orang validator dalam bidangnya masing-masing
dengan menggunakan lembar kuesioner untuk menilai produk Pop-Up
Scrapbook materi Sistem Reproduksi Manusia. Validator yang menilai
produk penelitian yaitu dua orang praktisi Biologi SMA Kelas XI dan dua
orang dosen Pendidikan Biologi Universitas Sanata Dharma sebagai
validator media dan materi. Dari penilaian validator, dapat dijadikan
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pertimbangan dalam memperbaiki produk yang telah dikembangkan
sehingga dapat menghasilkan produk akhir yang layak untuk diujicobakan.
5. Revisi Desain Produk
Kelemahan dari produk dapat diketahui melalui hasil kuesioner yang
telah dibagikan kepada validator. Selanjutnya, peneliti sudah merevisi
desain produk berdasarkan kelemahan dari hasil validasi sehingga
menghasilkan produk akhir berupa media pembelajaran pop-up scrapbook
berbantuan QR Code.
C. Spesifikasi Produk
Pengembangan media pembelajaran yang akan dihasilkan berupa Pop-Up
Scrapbook berbantuan QR Code. Spesifikasi dari Pop-Up Scrapbook yang
dibuat yaitu:
1. Media pembelajaran Pop-Up Scrapbook dilengkapi sebuah QR Code yang
dapat digunakan oleh guru maupun peserta didik untuk mengakses materi,
video dan latihan soal sistem reproduksi manusia ke website dan youtube
yang telah disediakan.
2. Pada media pembelajaran Pop-Up Scrapbook, terdapat penjelasan secara
umum sesuai dengan sub materi sistem reproduksi yang diurutkan sesuai
dengan buku paket serta kompetensi dasar yang telah ditentukan oleh
pemerintah.
3. Judul dan sampul buku mewakili gambar isi pop-up scrapbook. Isi buku
terdapat kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, kumpulan dan potongan
gambar-gambar dan kata-kata, petunjuk penggunaan, dan terdapat soal
atau tugas peserta didik.
4. Bahan yang digunakan dalam pembuatan produk pop-up scrapbook adalah
cover menggunakan kertas art cover, dasar buku menggunakan kertas
ivory 260 gram berukuran A4, kertas karton, kertas jasmine, lem, perakit,
double tape, pita, dan hiasan lainnya.
5. Pop-up Scrapbook yang dikembangkan memiliki aktivitas yang berbedabeda.
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6. Keterbaruan dari Pop-up Scrapbook yang dikembangkan dalam penelitian
ini adalah bentuk, warna, hiasan yang digunakan lebih bervariasi dan
menarik, serta penambahan QR Code pada Pop-up Scrapbook.
D. Cara Pengumpulan Data
Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan ada dua
yaitu wawancara dan kuesioner. Wawancara dilakukan untuk mengetahui
permasalahan yang dihadapi oleh guru dan peserta didik dalam proses
pembelajaran. Sebelum dilakukan wawancara, peneliti terlebih dahulu
menyusun daftar pertanyaan analisis kebutuhan terkait pengembangan media
pop-up scrapbook berbantuan QR Code pada materi sistem reproduksi kelas
XI. Daftar pertanyaan analisis kebutuhan digunakan sebagai panduan dalam
melakukan wawancara kepada setiap guru yang ada di lima Sekolah Menengah
Atas (SMA) di Yogyakarta. Analisis kebutuhan dilakukan untuk mengatahui
permasalahan yang dihadapi oleh guru dan peserta didik dalam proses
pembelajaran. Produk yang dihasilkan yaitu Pop-Up Scrapbook dan beberapa
variasi picture and picture untuk materi Sistem Reproduksi Manusia Kelas XI.
Kuesioner digunakan untuk mengumpul data berupa validasi produk dari
para keempat ahli. Terdapat beberapa aspek penilaian yang menjadi panduan
para ahli dalam menilai produk yang telah dikembangkan oleh peneliti. Dari
penilaian yang diberikan oleh para ahli berupa kekurangan dan kelebihan
produk, dapat dijadikan sebagai panduan untuk menyempurnakan produk akhir
media pembelajaran pop-up scrapbook berbantuan QR Code.
E. Instrumen Pengumpulan Data
Panduan pertanyaan wawancara dan lembar kuesioner yang digunakan
peneliti dalam pengumpulan data dapat dilihat pada lampiran 52 sampai
lampiran 55. Berikut kisi-kisi pertanyaan wawancara dan lembar kuesioner:
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Tabel 3.1. Kisi-kisi Pertanyaan Analisis Kebutuhan
No
1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Indikator

Butir soal
1-2

Cara Mengajar:
1. Pengalaman mengajar
2. Model pembelajaran yang sering digunakan
Media pembelajaran:
1. Pemahaman tentang media pembelajaran

3
4

2. Pentingnya media pembelajaran
3. Jenis penggunaan media pembelajaran
Penggunaan QR Code
Penggunaan media pembelajaran
Picture and picture
Materi Sistem Reproduksi Manusia
Pop-up
Scrapbook
Pop-up Scrapbook

5-6
7-8
9-10
11-15
16-21
22-23
24
25
26

Tabel 3.2 Kisi-kisi Instrumen Lembar Validasi Pengembangan Media
Pembelajaran Po- Up Scrapbook Berbantuan QR Code untuk Ahli Materi
Aspek

Indikator

Nomor

Materi

Kesesuaian materi dengan
Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi
Dasar (KD)
Rangkuman materi
Kesesuaian dengan kemampuan
peserta didik
Kejelasan penulisan dan gambar
Soal Evaluasi

1

Jumlah
Butir
1

2
3

1
1

4
5

1
1

Kelengkapan
Penyajian

Tabel 3.3 Kisi-kisi Instrumen Lembar Validasi Pengembangan Media
Pembelajaran Pop Up Scrapbook Berbantuan QR Code untuk Ahli Media
Aspek
Media

Indikator
Cara penggunaan dan Penyajian
Bahasa
Tampilan
Daya tahan

Nomor
1,2,3
4,5,6,
7,8,9,10
11

Jumlah
Butir
3
3
4
1
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F. Analisis Data
Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan secara
kualitatif dan kuantitatif. Berikut penjelasaan masing-masing teknik analisis
data yang dilakukan:
1. Analisis Kualitatif
Data kualitatif didapatkan dari hasil analisis kebutuhan pada lima
sekolah serta kritik dan saran dari keempat para ahli yang melakukan
validasi produk. Data yang dihasilkan kemudian dijadikan sebagai bahan
dalam menganalisis kelayakan produk yang akan dihasilkan.
2. Analisis Kuantitatif
Data analisis kuantitatif diperoleh dari skor instrumen penilaian yang
dilakukan oleh keempat ahli media dan materi. Skor yang diperoleh
dihitung menggunakan skala Likert. Kategori penilaian pengembangan
media pop up scrapbook sebagai media pembelajaran picture and picture
pada materi sistem reproduksi manusia kelas XI SMA, sebagai berikut :
Sangat baik

= 4

Baik

= 3

Kurang Baik

= 2

Sangat Kurang Baik

= 1

Menurut Arikunto (2009), rumus skala Likert untuk mengetahui interval
penilaian, sebagai berikut:
Rumus :
RS = (m-n)/b
Keterangan :
RS = Rentang Skala
m = Angka tertinggi dalam pengukuran
n

= Angka terendah dalam pengukuran

b = Banyak kelas/kategori yang dibentuk
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Tabel 3.4 Skor Skala Likert
Kategori

Interval Skor

Sangat Baik

3,25 ≤ x ≤ 4

Baik

2,5 ≤ x < 3,25

Kurang Baik

1,75 ≤ x < 2,5

Sangat Kurang Baik

1 ≤ x < 1,75

Hasil dari Masing-masing skor perhitungan validasi media dan materi
pembelajaran dirata-rata kemudian data kuantitatif dikonversikan ke data
kualitatif sesuai kategori dalam skala Likert. Hasil perhitungan dapat dilihat
pada tabel 4.3 dan 4.6.
G. Indikator Keberhasilan Penelitian
Produk berupa Media Pembelajaran Pop-Up Scrapbook berbantuan QR
Code pada Materi Sistem Reproduksi Manusia untuk Kelas XI SMA yang
dihasilkan layak diuji coba.
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Kebutuhan
Langkah awal yang dilakukan oleh peneliti dalam pengembangan media
pembelajaran ini adalah analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan dilakukan
untuk mengetahui sejauh mana media pembelajaran yang akan dikembangkan
dapat dipahami oleh guru, ketersediaan media pembelajaran di sekolah,
penggunaan media serta permasalahan yang dihadapi dalam menyampaikan
materi sistem reproduksi manusia. Metode yang digunakan dalam analisis
kebutuhan adalah metode wawancara dengan guru Biologi kelas XI. Sebelum
melakukan wawancara peneliti menyiapkan daftar pertanyaan terstruktur agar
memudahkan peneliti untuk menggali informasi lebih dalam.
Analisis kebutuhan dilakukan di 5 sekolah, yaitu

SMA Negeri 9

Yogyakarta, SMA Negeri 1 Godean, SMA Negeri 1 Prambanan, SMA Budya
Wacana, dan

SMA 1 Bopkri Yogyakarta. Peneliti melakukan analisis

kebutuhan di tiga sekolah negeri dan dua sekolah swasta, dengan alasan untuk
mendapat data yang lebih beragam mengenai penggunaan dan pengembangan
media pembelajaran pop up scrapbook berbantuan QR Code. Hasil analisis
kebutuhan tersebut disajikan pada Tabel 4.1 berikut ini:
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Tabel 4.1 Hasil Analisis Kebutuhan di 5 Sekolah mengenai Pengembangan Produk
No

Pertanyaan

1

Model pembelajaran
apa yang sering
Bapak/Ibu gunakan
dalam pembelajaran
Biologi di kelas XI?

2

Jenis media
pembelajaran seperti
apa yang Bapak/Ibu
gunakan dalam
pembelajaran
Biologi?
Apakah Bapak/Ibu
pernah
menggunakan media
IT QR Code dalam
pembelajaran
Biologi?
Menurut Bapak/Ibu

3

4

SMA N 1
PRAMBANAN
Naraseumber : LL
Discovery learning,,
observasi dan
penugasan
disesuaikan dengan
tema atau materi

IT dan konvensional

Belum pernah

Bisa karena dapat

SMA N 9
YOGYAKARTA
Narasumber: BI
Diskusi, presentasi,
demonstrasi, studi
kasus, parktikum,
penugasan,
observasi dan
tergantung
karakteristik materi
yang akan
diajarkan
PPT, gambar,
video, dan torso

Belum pernah

Bisa

Jawaban dari Guru
SMA N 1
SMA BUDYA
GODEAN
WACANA
Narasumber: TA
Narasumber: SHS
Discovery learning, Pembelajaran
PBL, dan observasi Kooperatif, PBL,
Discovery learning,
dan disesuaikan
dengan materi yang
akan dipelajari

SMA BOPKRI 1
YOGYAKARTA
Narasumber: HD
Discovery learning,
kooperatif, PBL,
diskusi dan observasi
langsung karena
peserta didik tahu
namanya tetapi tidak
tahu bentuknya

PPT, video,
gambar, buku ajar,
dan preparat

Buku ajar, PPT,
video, audio, dan
torso

PPT, video, gambar,
audio, torso, dan
lingkungan sekitar

Belum pernah

Belum pernah

Belum pernah

Sangat bisa untuk

Bisa. Membantu

Bisa untuk
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No

Pertanyaan

apakah media IT
(QR Code) dalam
media pembelajaran
Biologi dapat
diterapkan?

5

Menurut Bapak/Ibu
apakah media
pembelajaran pada
ada saat ini perlu
pengembangan?
Mengapa?

6

Menurut Bapak/Ibu
perlukah media
pembelajaran
Biologi untuk SMA
dibuat menarik ?
Mengapa?
Apakah perlu

7

SMA N 1
PRAMBANAN
Naraseumber : LL
memudahkan guru
dan peserta didik
untuk mengakses
materi atau informasi
sesuai dengan yang
dibutuhkan, dapat
meningkat minat
belajar peserta didik
karena lebih efesien,
kreatif dan inovatif
Sangat perlu. Harus
disesuaikan dengan
kebutuhan peserta
didik dan harus
sesuai dengan
perkembangan jaman

Sangat perlu, untuk
meningkatkan
motivasi belajar
peserta didik

Sangat perlu, dengan

SMA N 9
YOGYAKARTA
Narasumber: BI

Sangat perlu dan
harus
dikembangkan
sesuai dengan
kebutuhan yang ada

Perlu, untuk
meningkatkan
minta belajar dan
mengembangkan
kreativitas peserta
didik
Perlu, dengan

Jawaban dari Guru
SMA N 1
SMA BUDYA
GODEAN
WACANA
Narasumber: TA
Narasumber: SHS
diterapkan sesuai
dan memudahkan
dengan
dalam proses
perkembangan
pembelajaran
jaman

Sangat perlu.
Melalui media
pebelejaran peserta
didik mendapatkan
lebih banyak
informasi dan
membangkitkan
motivasi belajar
peserta didik
tersebut
Sangat perlu.
Karena media yang
menarik membantu
peserta didik dalam
memahami materi
pembelajaran
Perlu, untuk

Sangat perlu.
Melalui media
pembelajaran
peserta didik
termotivasi dalam
pembelajaran dan
materi yang
disampaikan mudah
dipahami
Sangat perlu.
Meningkatkan
motivasi belajar
peserta didik

Sangat perlu.

SMA BOPKRI 1
YOGYAKARTA
Narasumber: HD
memudahkan guru
maupun peserta didik
dalam proses
pembelajaran

Sangat perlu karena
peserta didik
membutuhkan media
yang sesuai dengan
perkembangan saat
ini terutama media
yang dapat
meningkatkan
motivasi peserta
didik
Sangat perlu. Melalui
media yang peserta
didik lebih mudah
memahami materi
pembelajaran
Sangat perlu.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
41

No

Pertanyaan

banyak gambar
untuk mendukung
pembelajaran
Biologi? Mengapa?

8

9

10

Apakah Bapak/Ibu
pernah
menggunakan media
pembelajaran
picture and picture
dalam pembelajaran
Biologi? Jika pernah
pada materi apa?
Media pembelajaran
picture and picture
terdapat beberapa
variasi? Variasi apa
saja yang Bapak/Ibu
ketahui dan
gunakan?
Apakah gambar
yang Bapak/Ibu
gunakan dalam
pembelajaran
Biologi ditampilkan

SMA N 1
PRAMBANAN
Naraseumber : LL
digunakannya
gambar dapat
membantu peserta
didik untuk
memahami maksud
dari materi yang
disampaikan
Belum pernah

SMA N 9
YOGYAKARTA
Narasumber: BI
gambar peserta
didik dapat
memahami bentuk
dan materi yang
hendak
disampaikan
Pernah, hanya
sekali

Jawaban dari Guru
SMA N 1
GODEAN
Narasumber: TA
memudahkan
peserta didik dalam
memahami materi
yang disampaikan

Belum pernah

SMA BUDYA
WACANA
Narasumber: SHS
Melalui gambar
peserta didik dapat
melihat wujud
nyata (gambaran)
atau contoh pada
materi yang
dipelajari
Belum pernah

Memasang gambar

-

Ya

Ya

-

-

Ya

Ya

SMA BOPKRI 1
YOGYAKARTA
Narasumber: HD
Memudahkan peserta
didik dalam
memahami materi

Sering, pada materi
kerangka manusia
dan keanekaragaman
hayati

Menganalisis,
mengurutkan,
mengelompokkan,
memasangkan dan
mensintesa gambar

Ya
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No

Pertanyaan
SMA N 1
PRAMBANAN
Naraseumber : LL

11

12

13

dalam bentuk PPT
atau konvensional?
Apa kelebihan dan
kekurangan gambar
dari media PPT atau
konvensional yang
Bapak/Ibu gunakan?

Dalam membuat dan
menggunakan media
pembelajaran
picture and picture
kendala apa yang
Bapak/Ibu temukan?
Bagaimana menurut
Bapak/Ibu mengenai
sifat materi Sistem
Reproduksi
Manusia?

Kelebihan : menarik,
meningkatkan minat
belajar peserta didik,
dan mudah dipahami
Kekurangan: peserta
didik mengalami
kesulitan jika diberi
tugas untuk
mengikuti gambar
yang ada seperti pada
materi struktur
jaringan

-

banyak, menarik dan
mengedukasi peserta
didik untuk menjaga
dan merawat sistem
reproduksinya tetapi
ada beberapa materi
yang sulit untuk

SMA N 9
YOGYAKARTA
Narasumber: BI

Kelebihan : lebih
menarik
Kekurangan :
kesulitan dalam
mencari dan
membuat gambar

Mencari sumber
yang tepat dan
harus lebih kreatif
dalam
mengembangkan
media
Bersifat abstrak dan
materi sulit untuk
dipahami oleh
peserta didik
seperti siklus
menstruasi

Jawaban dari Guru
SMA N 1
GODEAN
Narasumber: TA

Kelebihan : lebih
menarik dan
membantu peserta
didik dalam
memahami materi

-

Menarik dan
mengedukasi
peserta didik

SMA BUDYA
WACANA
Narasumber: SHS

Kelebihan : lebih
menarik dan
membantu peserta
didik dalam
memahami materi

-

Mengedukasi
peserta didik

SMA BOPKRI 1
YOGYAKARTA
Narasumber: HD

Kelebihan : lebih
menarik dan
membantu peserta
didik dalam
memahami materi

Mencari sumber
yang tepat dan harus
lebih kreatif dalam
mengembangkan
media
Luas, menarik dan
mengedukasi peserta
didik untuk menjaga
dan merawat sistem
reproduksinya.
Selain itu, ada
beberapa sub materi
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No

Pertanyaan
SMA N 1
PRAMBANAN
Naraseumber : LL
dipahami oleh
peserta didik seperti
proses pembentukan
sel kelamin

14

15

16

17

Dalam
menyampaikan
materi Sistem
Reproduksi Manusia
media pembelajaran
apa saja yang
Bapak/Ibu gunakan?
Apakah Bapak/Ibu
sebelumnya sudah
mengetahui tentang
media Pop Up?
Apa saja yang
Bapak/Ibu ketahui
tentang media
Scrapbook?

Buku ajar, gambar,
PPT, LKPD dan
video

Bagaimana menurut
Bapak/Ibu jika
materi Sistem
Reproduksi Manusia
menggunakan media

Sangat perlu,
memudahkan guru
dan peserta didik
serta dibutuhkan
variasi baru dalam

SMA N 9
YOGYAKARTA
Narasumber: BI

Gambar, Video,
PPT, LKPD

Jawaban dari Guru
SMA N 1
GODEAN
Narasumber: TA

Buku ajar, gambar,
PPT, LKPD dan
video

SMA BUDYA
WACANA
Narasumber: SHS

Gambar, PPT,
LKPD dan video

Belum

Gambar yang dapat
timbul saat dibuka

Belum

Belum

Belum

Potongan kertas
atau gambar yang
dihiasi kemudian
ditempel dalam
bentuk buku
Bisa, selama media
dapat menunjukan
proses dalam
pembelajaran dan
peserta didik tidak

Belum

Belum

Sangat perlu, dapat
membantu guru
dalam
menyampaikan
pembalajaran dan

Sangat perlu,
memalui inovasi
baru diharapkan
hasil dari
pembelajaran dapat

SMA BOPKRI 1
YOGYAKARTA
Narasumber: HD
yang sulit dihapami
oleh pserta didik
seperti siklus hormon
pada laki-laki dan
wanita serta siklus
menstruasi
Buku ajar, gambar,
PPT, LKPD dan
video

Buku yang ketika
dibuka menampilkan
3 dimensi atau
gambar yang timbul
gambar yang
ditempel dalam
bentuk buku dan
ditempel dalam
bentuk album foto
Bisa. Dengan adanya
hiasan dan inovasi
baru yang lebih
menarik peserta didik
semakin termotivasi
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No

Pertanyaan

Pop Up Scrapbook
yang dilengkap
dengan QR Code
dalam metode
pembelajaran
picture and picture ?
Jelaskan alasan
Bapak/Ibu!

SMA N 1
PRAMBANAN
Naraseumber : LL
pembelajaran.
Dengan adanya
inovasi yang baru
minat belajar peserta
didik menigkat dan
peserta didik tidak
mengalami kesulitan
dalam mengakses
materi yang ingin
dipelajari.

SMA N 9
YOGYAKARTA
Narasumber: BI
merasa bosan

Jawaban dari Guru
SMA N 1
SMA BUDYA
GODEAN
WACANA
Narasumber: TA
Narasumber: SHS
peserta didik
lebih meningkat
termotivasi untuk
dari sebelumnya
termotivas dalam
mengikuti
pembelajaran

SMA BOPKRI 1
YOGYAKARTA
Narasumber: HD
dalam pembelajaran
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Berdasarkan hasil analisis kebutuhan pada 5 sekolah yang ada di
Yogyakarta, guru menggunakan metode pembelajaran yang berbeda-beda. Di
SMA Negeri 1 Prambanan, guru sering menggunakan metode pembelajaran
seperti Discovery Learning, observasi dan penugasan serta disesuaikan dengan
tema atau materi yang akan dipelajari misalnya ketika materi perlu dilakukan
praktikum maka akan dilakukan praktikum di laboratorium. Di SMA Negeri 9
Yogyakarta, guru sering menggunakan metode pembelajaran seperti diskusi,
presentasi, demonstrasi, studi kasus, praktikum, penugasan, observasi serta
tergantung karakteristik materi yang akan diajarkan.

Di SMA Negeri 1

Godean, metode pembelajaran yang sering digunakan oleh guru yaitu
Discovery learning, PBL, dan observasi. Sedangkan di SMA Budya Wacana,
guru sering menggunakan metode pembelajaran seperti pembelajaran
Kooperatif, PBL, Discovery learning, serta disesuaikan dengan materi yang
akan dipelajari seperti melakukan praktikum di laboratorium serta melakukan
observasi jika dibutuhkan. Di SMA BOPKRI 1 Yogyakarta, metode
pembelajaran yang sering digunakan yaitu Discovery learning, kooperatif,
PBL, diskusi dan observasi langsung karena peserta didik tahu namanya tetapi
tidak tahu bentuknya. Wawancara tentang model pembelajaran ini merupakan
pertanyaan pengantar untuk menggiring pada permasalahan pokok terkait
media pembelajaran.
Terkait media pembelajaran, kelima guru biologi menjelasakan bahwa
media pembelajaran sangat perlu digunakan saat proses pembelajaran
berlangsung karena media pembelajaran merupakan sarana atau alat yang
digunakan untuk membantu dalam menyampaikan materi pembelajaran atau
mencapai tujuan pembelajaran sehingga peserta didik termotivasi dalam
mengikuti pembelajaran. selain itu, jenis media yang sering digunakan oleh
kelima guru yaitu power point (PPT), buku ajar, gambar, video dalam
menyampaikan materi. sedangkan untuk media pembelajaran konvensional,
masih berperan penting dalam menunjang pembelajaran karena jika hanya
mengandalkan media pembelajaran IT belum tentu cukup untuk peserta didik
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dalam mengalih informasi. Untuk media pembelajaran yang ada sekolah,
menurut empat guru sudah tersedia sedangkan menurut guru SMA Negeri 9
Yogyakarta, ada beberapa media yang belum tersedia seperti preparat dan alat
praktikum. Dalam mengembangkan media pembelajaran yang digunakan untuk
menyampaikan materi pembelajaran, guru membuat media pembelajaran
dengan inovasi sendiri, mencontoh media lain dari internet dan sesama guru.
Selain media yang menarik dan dapat memotivasi peserta didik, media
pembelajaran harus disesuaikan dengan perkembangan zaman serta tidak hanya
terpaku pada satu model media saja dan dapat disesuaikan dengan materi
pembelajaran.
Semua guru biologi berpendapat bahwa, dengan digunakannya media
bergambar peserta didik dapat memahami maksud materi yang disampaikan.
Dengan adanya gambar peserta didik, dapat melihat wujud nyata atau
gambaran dari materi yang disampaikan serta membantu peserta didik dalam
memahami materi apabila objek tidak dapat diamati secara langsung. Selain
itu, media bergambar memudahkan peserta didik untuk membangun konsep
yang tepat dan sama contonya dalam hal bentuk. Dalam kegiatan pembelajaran
yang dilakukan oleh guru dari lima sekolah tempat melakukan analisis
kebutuhan, hanya dua sekolah yang pernah menggunakan media pembelajaran
picture and picture karena guru kurang mengetahui variasi-variasi dari media
picture and picture sehingga jarang dan belum pernah menggunakan media
tersebut. Guru biologi SMA Negeri 9 Yogyakarta mengatakan bahwa variasivariasi dari media pembelajaran picture and picture yang pernah digunakan
yaitu memasang gambar sedangkan guru biologi SMA Budya Wacana
mengatakan variasi media pembelajaran picture and picture yang pernah
digunakan yaitu menganalisis, mengurutkan, mengelompokkan, memasangkan,
dan mensintesis gambar. Kendala yang dialami oleh guru dalam menggunakan
media picture and picture adalah harus lebih kreatif dalam mengembangkan
media agar peserta didik termotivasi dalam mengikuti pembelajaran dan
keterbatasan waktu dalam membuat media.
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Media bergambar yang digunakan guru dalam pembelajaran, ditampilkan
dalam bentuk PPT maupun konvensional. Dari kedua media tersebut, guru
lebih sering menggunakan media PPT dalam menampilkan gambar karena
lebih mudah dan tidak membuang waktu dibandingkan dengan media
konvensional membutuhkan waktu dalam proses pembuatannya. Kelebihan
dari gambar yang ditampilkan dalam bentuk PPT dan konvensional menurut
guru adalah lebih menarik sehingga membantu dan meningkatkan minat belajar
dari perserta didik dan kekurangan dari media bergambar adalah peserta didik
kesulitan dalam mengikuti gambar saat diberikan. Terkait materi sistem
reproduksi manusia guru mengatakan bahwa materi sistem reproduksi bersifat
menarik, luas, abstrak, dan mengedukasi, namun ada guru yang mengatakan
bahwa materinya sulit dipahami oleh peserta didik sehingga diperlukan mediamedia yang dapat membantu guru dalam menyampaikan materi sistem
reproduksi manusia ini. Media yang sering digunakan oleh guru dalam
menyampaikan materi sistem reproduksi manusia seperti media bergambar,
PPT, LKPD, video, dan buku ajar. Mengenai media Pop Up dan Scrapbook ada
guru yang mengetahui dan ada yang tidak mengetahui tentang media Pop Up
dan Scrapbook. Guru yang mengetahui menyebutkan bahwa media Pop Up
merupakan buku yang ketika dibuka dapat menampilkan 3 dimensi atau
gambar yang saat dibuka dapat timbul dan Scrapbook merupakan potongan
kertas atau gambar yang dapat dihiasi kemudian ditempel dalam buku atau
album.
Semua guru yang diwawancarai mengatakan bahwa perlu jika materi
sistem reproduksi manusia diajarkan menggunakan Pop Up Scrapbook karena
membantu peserta didik dalam memahami materi serta menambah variasi
dalam pembelajaran. Selain itu, dengan adanya inovasi-inovasi baru yang
lebih menarik peserta didik akan lebih termotivasi dalam pembelajaran karena
media yang digunakan dalam pembelajaran tidak membosankan.
Berdasarkan analisis kebutuhan di lima sekolah, peneliti menarik
kesimpulan bahwa guru sudah memahami tentang media pembelajaran dengan
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baik serta menyadari pentingnya media pembelajaran untuk menunjang proses
pembelajaran. Dalam proses pembelajaran media bergambar sangat dibutuhkan
dalam membantu peserta didik untuk memahami materi khusus apabila objek
tidak bisa diamati secara langsung serta memudahkan peserta didik
membangun konsep yang sama dan benar sehingga konsep dalam mempelajari
materi sistem reproduksi manusia tidak terjadi kesalahan. Guru masih memiliki
kendala terkait media pembelajaran seperti membuat media yang lebih menarik
dan keterbatasan waktu dalam membuat media pembelajaran. Terkait media
pembelajaran Pop Up Scrapbook berbantuan QR Code, guru tertarik dalam
mencoba dan mengembangkan media khususnya pada materi yang bersifat
kompleks. Dengan adanya media Pop Up Scrapbook berbantuan QR Code
diharapkan dapat menambah variasi dalam pembelajaran, memotivasi serta
memudahkan peserta didik dalam memahami materi pembelajaran.
B. Deskripsi Produk Awal
Pengembangan media Pop Up Scrapbook berbantuan QR Code dimulai
dengan membuat rancangan media yang ingin dikembangkan. Pada tahap
pengembangan media, peneliti menyesuaikan dengan langkah-langkah
penelitian dan pengembangan R&D. Langkah awal dalam merancang media
yang dikembangkan peneliti menentukan materi biologi kelas XI SMA pada
genap sesuai dengan hasil wawancara analisis kebutuhan di 5 sekolah. Materi
yang digunakan dalam pengembangan ini yaitu Sistem Reproduksi Manusia.
Selanjutnya, peneliti membuat rancangan media pembelajaran Pop Up
Scrapbook berbantuan QR Code yang berisi berbagai variasi kegiatan picture
and picture yang meliputi menganalisis, mengurutkan, memasangkan,
mengelompokkan, dan mensintesis gambar yang menarik sesuai dengan materi
yang digunakan. Selain itu, terdapat QR Code untuk memudahkan peserta didik
dalam mengakses sub materi, soal evaluasi, dan video. Materi dan soal evaluasi
terkait Sistem Reproduksi Manusia dibuat dan disimpan dalam bentuk website
sedangkan video terkait materi disimpan dalam akun youtube. Kemudian url
dari materi, soal evaluasi dan video tersebut digunakan dalam pembuatan QR
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Code. Pembuatan materi, soal evaluasi dan video dapat dilihat pada gambar
berikut ini:

Gambar 4.1 Pembuatan Materi dengan 000webhostapp

Gambar 4.2 Pembuatan Soal Evaluasi dengan 000webhostapp
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Gambar 4.3 Pembuatan Video dengan Youtube
Setelah materi, soal evaluasi, dan video dibuat dan disimpan bentuk dalam
url dan youtube. Kemudian url dan youtube tersebut digunakan dalam
pembuatan QR Code melalui website : https://www.qr-code-generator.com
seperti pada gambar berikut ini:

Gambar 4.4 Pembuatan QR Code
url yang berisi materi, soal evaluasi, dan video yang telah dibuat, salin dan
dimasukan dalam kolom salin website, kemudian klik buat QR Code dan
tunggu beberapa saat QR Code akan siap.
Peneliti

kemudian

merancang

silabus

dan

rencana

pelaksanaan

pembelajaran (RPP) sesuai dengan media yang telah dibuat. RPP yang sudah
dirancang, dilengkapi dengan lembar peserta didik (LKPD) dan insterumen
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penilaian untuk mengukur aspek kognitif, afektif dan psikomotorik peserta
didik. Media Pop Up Scrapbook berbantuan QR Code pada materi Sistem
Reproduksi Manusia yang dikembangkan

terdapat komponen-komponen

seperti judul buku pada halaman sampul depan, kata pengantar, daftar isi,
panduan penggunaan buku, panduan penggunaan QR Code, kompetensi dasar
dan indikator pembelajaran, tujuan pembelajaran, ringkasan materi yang
ditambahkan dengan aktivitas peserta didik yang disajikan dalam berbagai
variasi kegiatan picture and picture. Hal ini bertujuan untuk memberikan
kesempatan kepada peserta didik dalam berkerja sama dalam kelompok.
selanjutnya, terdapat daftar pustaka, dan informasi data peneliti.
Berikut dijabarkan komponen-komponen dalam Pop Up Scrapbook
berbantuan QR Code yang meliputi:

Table 4.2 Gambaran Produk Awal
No
1.

2

Gambaran Produk Awal

Keterangan
Sampul
Bagian sampul Pop Up
Scrapbook berbantuan QR
Code membuat informasi
judul, materi, kelas, dan nama
pembuat. Selain itu sampul
dilengkapi dengan gambar
yang mewakili materi Sistem
Reproduksi Manusia dengan
ukuran A4 hard cover
Daftar isi yang memuat nomor
halaman pada Pop Up
Scrapbook berbantuan QR
Code memudahkan pembaca
untuk menemukan bahasan
tertentu
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No
3

Gambaran Produk Awal

Keterangan
Kata pengantar
Berisi ucapan terimakasih dari
penulis atas terselesainya
media Pop Up Scrapbook
berbantuan QR Code

4

Panduan penggunaan buku
Bertujuan untuk memberikan
informasi kepada pengguna
dalam menggunakan media
Pop Up Scrapbook berbantuan
QR Code sesuai dengan
ketentuan yang harus
dilakukan peserta didik

5

Panduan penggunaan QR Code
Bertujuan untuk memberikan
informasi kepada peserta didik
dalam mengakses materi, soal
evaluasi dan video

6

Kompetensi dasar dan
indikator pembelajaran
Kompetensi dasar merupakan
seperangkat kemampuan yang
menyangkut aspek sikap,
pengatahuan dan keterampilan
yang harus dicapai peserta
didik.
Indikator pembelajaran
merupakan perilaku yang
diukur untuk menunjukan
ketercapaian kompetensi dasar
tertentu sebagai penilaian
untuk materi Sistem
Reproduksi Manusia
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No
7

Gambaran Produk Awal

Keterangan
Tujuan pembelajaran
merupakan arah yang ingin
dituju dari rangkaian aktivitas
yang dilakukan dalam proses
pembelajaran

8

QR Code berisi materi Sistem
Reproduksi Manusia

9

QR Code yang berisi soal
evaluasi dan video materi
Sistem Reproduksi Manusia

10

Isi berupa variasi kegiatan
mensintesis gambar organ
reproduksi laki-laki

11

Isi berupa variasi kegiatan
menginterpretasikan gambar
hormon kelamin laki-laki
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No
12

Gambaran Produk Awal

Keterangan
Isi berupa variasi memasang
gambar hormon kelamin
perempuan

13

Daftar pustaka
Berisi rangkaian referensi dan
studi literatur yang digunakan
untuk menyelesaikan Pop Up
Scrapbook berbantuan QR
Code

14

Biodata penulis
Membuat informasi data
penulis

15

Spiral menggunakan ukuran
nomor 8 yang disesuaikan
dengan ketebalan media
(buku)
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C. Data Hasil Validasi
1. Data Hasil Varidasi Ahli Media Pembelajaran
Produk yang dikembangkan oleh peneliti berupa media pop-up scrapbook
berbantuan QR Code yang dilengkapi dengan ringkasan materi, soal evaluasi,
video yang dapat diakses melalui QR Code yang tersedia pada media serta
terdapat LKPD (Lembar Kerja Peserta Didik). Produk tersebut divalidasi oleh
2 ahli media pembelajaran yaitu ibu L.D.H dosen Pendidikan Biologi
Universitas Sanata Dharma dan Ibu H.D.R guru Biologi SMA 1 BOPKRI
Yogyakarta. Kegiatan validasi dilakukan untuk mengetahui kualitas dan
kelayakan produk yang dikembangkan oleh peneliti. Aspek yang divalidasi
oleh ahli media pembelajaran berupa:
a.

Aspek cara penggunaan dan penyajian

b.

Aspek bahasa

c.

Aspek tampilan

d.

Aspek daya tahan

Berikut ini adalah hasil data validasi dari kedua ahli media pop-up
scrapbook dapat dilihat pada Tabel 4.3 di bawah ini:
Tabel 4.3 Data Validasi oleh pakar Media Pop-Up Scrapbook pada
Materi Sistem Reproduksi Manusia Kelas XI SMA
Aspek yang dinilai

Cara Penggunaan dan
Penyajian
Bahasa
Tampilan
Daya Tahan
Total skor
keseluruhan
Jumlah seluruh item
Rata-rata ∑ skor
keseluruhan/ ∑ seluruh
item
Kriteria

Validator
(L.D.H)
9

Hasil Perolehan Skor
Validator
Rerata
(H.D.R)
11
10

9
13
3
34

12
15
3
42

10,5
14
3
38

11
3,09

11
3,81

11
3,45

Sangat Baik

Sangat Baik

Baik
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Berdasarkan hasil validasi yang dilakukan oleh Ibu L.D.H menunjukan
bahwa media pop-up scrapbook berbantuan QR Code sebagai media
pembelajaran memperoleh skor 3.09 sehingga termasuk dalam kriteria “Baik”.
Rincian skor yang diberikan oleh Ibu L.D.H sebagai ahli media yaitu aspek
cara penggunaan dan penyajian serta aspek bahasa mendapat skor 9, untuk
aspek tampilan mendapat skor 13 dan untuk aspek daya tahan dengan skor 3.
Jadi, total skor keseluruahn yang diperoleh dari ke 4 aspek pada validasi media
pop-up scrapbook berbantuan QR Code yang dilakukan oleh Ibu L.D.H yaitu
34. Untuk memperoleh hasil validasi menggunakan rumus yang terdapat pada
bab III yaitu jumlah skor yang diperoleh/jumlah seluruh item dan memperoleh
hasil sebanyak 3,09 sehingga media pop-up scrapbook berbantuan QR Code
layak diujicobakan dengan revisi.
Hasil validasi kedua yang dilakukan oleh Ibu H.D.R memperoleh skor
rata-rata 3,81 sehingga termasuk dalam kriteria “Sangat Baik” dengan rincian
skor untuk aspek cara penggunaan dan penyajian yaitu 11, aspek bahasa yaitu
12, aspek tampilan yaitu 15 dan untuk aspek daya tahan yaitu 3. Total skor
yang diperoleh dari ke 4 aspek yaitu 42 dengan sekor rata-rata 3,81 sehingga
hasil validasi media pop-up scrapbook berbantuan QR Code yang dilakukan
oleh Ibu H.D.R layak diujicobakan dengan revisi. Jadi, jumlah skor yang
diperoleh dari seluruh aspek dengan jumlah skor keseluruhan yaitu 38, dan
hasil validasi dari kedua validator media pop-up scrapbook berbantuan QR
Code dengan rata-rata sesuai rumus yang terdapat pada bab III yaitu 3,45
dengan kriteria “Sangat Baik”.
Pada kegiatan validasi tersebut kedua ahli memberi komentar dan saran
pada ke 4 aspek yaitu cara penggunaan dan penyajian, bahasa, tampilan, dan
daya tahan pada media pop-up scrapbook berbantuan QR Code. Berikut
komentar dan saran perbaikan yang diberikan oleh kedua ahli media:
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Tabel 4.4 Komentar dan Saran Perbaikan dari Para Ahli
Berdasarkan Aspek-aspek
No

Aspek yang
dinilai

Komentar/Nama
Gambar
Validator
Ibu L.D.H
Cara Penggunaan dan Penyajian
Gunakan kalimat
kerja aktif

1

Kejelasan
petunjuk
penggunaan

2

Kemudahan
dalam
penggunaan

Ada beberapa
hiasan yang sulit
dibuka

Struktur
kalimat, ejaan
dan tata
bahasa

Berikan petunjuk
dari 1 ke 2,3 dan
4 pada panduan
penggunan buku

Bahasa
3

Komentar/Nama Validator
Ibu H.D.R
Tampilan
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No

4

5

Aspek yang
dinilai
Kemenarikan
pernak-pernik
dan gambar

Kualitas
bahan yang
digunakan

Komentar/Nama
Validator
Ibu L.D.H
Gambar
diperbesar

Gambar

Daya Tahan
Pop-up scrapbook
diperbesar

Adapun selain komentar terkait dengan aspek, kedua ahli media
pembelajaran juga memberi komentar umum dan saran perbaikan yang dapat
dilihat pada Tabel 4.5 berikut ini.
Tabel 4.5 Komentar Umum dan Saran Perbaikan Pakar Media
Pembelajaran
Nama/ Komentar
Ibu L.D.H
Tambahkan arahan atau
petunjuk untuk menuju QR
Code

Gambar Produk
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Nama/ Komentar
Ibu L.D.H
Tambahkan sumber dan judul
kegiatan pada setiap gambar

Gambar Produk

Perbaikan rumus tujuan
pembelajaran sesuai kaidah
ABCD

Peletakan hiasan dapat di
selang-seling agar tidak
menggembung di satu sisi,
atau bisa diganti spiralnya
dengan lebih besar

Ibu L.D.H dalam komentar dan saran umumnya mengatakan bahwa untuk
menuju QR Code yang terdapat pada media pop-up scrapbook berbantuan QR
Code perlu ditambahkan petunjuk atau arahan, menambah sumber pada setiap
gambar, penulisan tujuan pembelajaran disesuaikan dengan kaidah ABCD serta
peletakan hiasan dilakukan selang-seling atau mengantikan spiral dengan
ukuran yang lebih besar agar media pop-up scrapbook berbantuan QR Code
tidak menggembung di satu sisi.
2. Data Validasi Ahli Materi Sistem Reproduksi Manusia Kelas XI SMA
Hasil validasi untuk pop-up scrapbook berbantuan QR Code dengan materi
Sistem Reproduksi Manusia kelas XI SMA dilakukan oleh dua ahli materi
yaitu ibu Y.M.L.F selaku dosen Pendidikan Biologi Universitas Sanata Dharma
dan ibu T.A guru Biologi SMA Negeri 1 Godean. Aspek yang dinilai ada 2
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yaitu aspek konten atau materi dan aspek penyajian. Berikut merupakan Tabel
4.6 hasil data validasi oleh ahli materi Sistem Reproduksi Manusia Kelas XI
SMA.
Tabel 4.6 Data Validasi oleh Ahli Materi Sistem Reproduksi Manusia
Kelas XI SMA
Aspek yang dinilai

Konten/Materi
Penyajian
Total skor keseluruhan
Jumlah seluruh item
Rerata
Kriteria

Hasil Perolehan Skor
Validator
Validator
Rerata
(Y.M.L.F)
(T.A)
13
16
14,5
4
3
3,4
17
19
18
5
5
5
3,4
3,8
3,6
Sangat Baik
Sangat Baik
Sangat Baik

Berdasarkan hasil validasi yang dilakukan oleh ibu Y.M.L.F menunjukan
bahwa skor yang diperoleh dari kedua aspek pada materi Sistem Reproduksi
Manusia pada media pop-up scrapbook berbantuan QR Code yaitu 3,4
sehingga termasuk dalam kriteria “Sangat Baik”. Rincian hasil validasi yang
dilakukan oleh ibu Y.M.L.F yaitu untuk aspek konten atau materi adalah 13
dan aspek penyajian memperoleh skor 4. Total skor keseluruahan yang
diperoleh dari kedua aspek adalah 17. Dari hasil perhitungan rata-rata
(berdasarkan rumus yang terdapat di bab III jumlah skor yang diperoleh/jumlah
seluruh item) mendapatkan hasil 3,4 dan media pop-up scrapbook berbantuan
QR Code layak diuji coba dengan revisi.
Hasil validasi yag dilakukan oleh ibu T.A menunjukan bahwa skor yang
diperoleh dari kedua aspek yaitu 3,8 sehingga termasuk dalam kriteria “Sangat
Baik”. Rincian hasil validasi yang dilakukan oleh ibu T.A pada kedua aspek
yaitu aspek konten atau materi adalah 16 dan untuk aspek penyajian adalah 3.
Total keseluruhan dari kedua aspek yaitu 19 dan hasil perhitungan rata-rata
memperoleh skor 3,8 dan media pop-up scrapbook berbantuan QR Code layak
diuji coba dengan revisi. Berikut Tabel 4.7 adalah komentar dan saran
perbaikan yang diberikan oleh kedua validator. Jumlah skor yang diperoleh
dari seluruh aspek yaitu 3,6 termasuk dalam kriteria “Sangat Baik”.
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Tabel 4.7 Komentar dan Saran Perbaikan dari Ahli Materi Sistem
Reproduksi Manusia Kelas XI SMA yang ditinjau dari Berbagai Aspek
No

Aspek yang
dinilai

1.

Komentar/Nama
Validator
Ibu Y.M.L.F
Konten/materi
Sistem reproduksi
laki-laki:

- Belum ada
penjelasan tentang
akar penis.

- Bedakan bahasan
antara organ
reproduksi luar
dengan semen

- Spermatogonium

Kesesuaian
isi media
dengan KI
dan KD

(sel batang). Apa
maksud sel batang?
Apakah berbentuk
batang? Atau stem
cell?

Typo pada bagianbagian organ
reproduksi

Oogenesis:
Penjelasan proses
sebaiknya dimulai
dari paling awal
sebelum kelahiran
agar lebih runtut

Gambar
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No

Aspek yang
dinilai

Komentar/Nama
Validator
Ibu Y.M.L.F
Cek pembelahan
oosit sekunder

Gestasi:
Minggu 9-12 apa
maksud pertumbuhan
kepala terjadi dengan
lambat?

Penyakit dan
gangguan:

-

Tempat
menempel dalam
table tidak cukup

-

Kanker genitalia :
bisa terjadi pada
laki-laki maupun
perempuan. Bisa
lebih spesifik

Teknologi sistem
reproduksi dan KB:
Kalimat pertama
kurang kontradiksi,
antara hal positif dan
negatif

Gambar
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No

Aspek yang
dinilai

Komentar/Nama
Validator
Ibu Y.M.L.F

Gambar

Tidak bisa
mengakses tugas
individu melalui
barcode karena perlu
login ( tidak
disertakan Ketika
validasi)

LKPD 5:
Hipofisis dan
hipotalamus bukan
organ kelamin

2.

Ringkasan
materi Sistem
Reproduksi
Manusia
mendukung
pembelajaran

Jawaban LKPD 4:
Jawaban no.3 belum
ada
Spermatogenesis:
Isi materi pada
barcode adalah
oogenesis dan materi
spermatogenesis
tidak ditemukan

-
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No

Aspek yang
dinilai

3.

Soal evaluasi

No

Aspek yang
dinilai

1.

Kesesuaian
isi media
dengan KI
dan KD

2.

Ringkasan
materi sistem
reproduksi
manusia
mendukung
pembelajaran

Komentar/Nama
Validator
Ibu Y.M.L.F
Penyakit dan
gangguan:
Barcode tidak
menuju materi yang
sesuai judul

Gambar

Penyajian
Tidak bisa
mengakses melalui
barcode, perlu login

Komentar/Nama
Validator
Ibu T.A
Konten/Materi
KD disesuaikan
degan silabus

Gambar

Materi yang
tercantum dalam
media sudah baik

-
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No

Aspek yang
dinilai

3

Kesesuaian
materi yang
diberikan
mampu
merangsang
kemampuan
berpikir
peserta didik

4.

4.

Kejelasaan
petunjuk
penggunaan
dan gambar

5

Soal evaluasi

Komentar/Nama
Validator
Ibu Y.M.L.F
Menambah gambar
proses
perkembangan janin
pada cover depan

Gambar

Bagian header
diubah agar
mencerminkan
materi
Pada gambar alat
reproduksi wanita
bagian luar pada
website ditinjau
kembali

Penyajian
Soal-soal evaluasi
dikembangkan
menuju soal HOTS

Media yang telah divalidasi oleh kedua ahli yaitu ahli media dan ahli
materi serta dua guru biologi kelas XI SMA, maka didapatkan hasil
rekapitulasi yang dapat dilihat pada Tabel 4.8 berikut ini.
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Tabel 4.8 Rekapitulasi Data Dua Ahli Media Pop Up Scrapbook
sebagai Media Pembelajaran dan Dua Ahli Materi Sistem Reproduksi
Manusia Kelas XI SMA
No
1.

2.

3.

4.

Validator
Ahli media pop-up scrapbook berbantuan
QR Code (1)
Ibu L.D.H
Ahli media pop-up scrapbook berbantuan
QR Code (2)
Ibu H.D.R
Ahli Materi Pembelajaran sistem reproduksi
manusia kelas XI SMA (1)
Ibu Y.M.L.F
Ahli Materi Pembelajaran sistem reproduksi
manusia kelas XI SMA (2)
Ibu T.A
Jumlah Skor
Rerata = ∑ skor/ ∑ validator
Kriteria

Skor
3,09

3,81

3,4

3,8

14,1
3,52
Sangat Baik

Tabel 4.8, menunjukan bahwa perolehan skor rerata dari keseluruhan hasil
validasi media pop-up scrapbook berbantuan QR Code pada materi sistem
reproduksi manusia kelas XI SMA yaitu 3,52 dan termasuk dalam kriteria
“Sangat Baik”. Media dinyatakan layak digunakan/diuji coba dengan revisi
sesuai dengan komentar dan saran dari ahli media pembelajaran dan ahli materi
sistem reproduksi manusia kelas XI SMA.
D. Produk Akhir
Produk akhir yang dihasilkan dari penelitian ini yaitu pop-up scrapbook
berbantuan QR Code pada materi sistem reproduksi manusia kelas XI SMA
berdasarkan hasil revisi dari ke 4 validator sesuai dengan komentar dan saran.
Hasil revisi produk berdasarkan komentar dan saran dari ke 4 validator dapat
dilihat pada tabel 4.9 dan 4.10 berikut ini.
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Tabel 4.9 Komentar Ahli Media Pembelajaran dan Revisi
No

Komentar

Revisi

1.

Gunakan
Kalimat pada
kalimat kerja petunjuk penggunaan
aktif
diubah menjadi
kalimat kerja aktif

2.

Beberapa
aktivitas sulit
dibuka dan
ditutup

Produk Awal
Aspek Cara Penggunaan dan Penyajian

Memperbaiki
aktivitas yang sulit
dibuka dan ditutup

Aspek Bahasa

Hasil Revisi
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No
3.

Komentar
Berikan
petunjuk dari 1
ke 2,3 dan 4
pada panduan
penggunan
buku

Revisi
Menambah petunjuk
pada penggunan
buku

4.

Tambahkan
instruksi atau
petunjuk untuk
masuk ke QR
Code

Menambah instruksi
atau petunjuk untuk
mengakses QR Code
untuk materi pada
website

Produk Awal

Aspek Tampilan

Hasil Revisi
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No
5.

6.

Komentar
Peletakan
hiasan dapat di
selang-seling
agar tidak
menggembung
di satu sisi,
atau bisa
diganti
spiralnya
dengan lebih
besar
Gambar
diperbesar

Revisi
Mengantikan ukuran
spiral menjadi lebih
besar

Produk Awal

Mengubah semua
ukuran gambar
menjadi lebih besar

Aspek Daya Tahan

Hasil Revisi

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
70

No
7.

Komentar
Pop-up
scrapbook
diperbesar

No

Komentar

Revisi
Mengubah semua
ukuran pop-up
scrapbook menjadi
lebih besar

Produk Awal

Hasil Revisi

Tabel 4.10 Komentar Ahli Materi Sistem Reproduksi Manusia dan Revisi
1.

Sistem
reproduksi
laki-laki
1. Belum ada
penjelasan
tentang akar
penis
2. Spermatogo
nium (sel
batang).

Revisi
Menambah
penjelasan tentang
akar penis

Produk Awal
Aspek Kesesuaian Isi Media dengan KI dan KD

Hasil Revisi
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No

2.

Komentar
Apa
maksud sel
batang?
Apakah
berbentuk
batang?
Atau stem
cell?

Revisi
Spermatogonium
berbentuk stem cell

Typo pada
bagian-bagian
organ
reproduksi

Mengecek kembali
materi pada bagianbagian organ
reproduksi

Produk Awal

Hasil Revisi
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No
3.

Komentar
Oogenesis:
Penjelasan
proses
sebaiknya
dimulai dari
paling awal
sebelum
kelahiran agar
lebih runtut

Revisi
Menjelaskan proses
kelahiran dari awal
(pralahir) sampai
pascapubertas

4.

Cek
pembelahan
oosit sekunder

Mengecek dan
menambah
penjelasan
pembelahan oosit
sekunder

Produk Awal

Hasil Revisi
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No
5.

Komentar
Gestasi:
Minggu 9-12
apa maksud
pertumbuhan
kepala terjadi
dengan
lambat?

Revisi
Menambah
penjelasan tentang
pertumbuhan kepala
pada minggu ke 9-12

6.

Penyakit dan
gangguan:

Menambah tempat
menempel aktivitas
pada tabel

-

Tempat
menempel
dalam tabel
tidak
cukup

Produk Awal

Hasil Revisi
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No

Komentar
Kanker
genitalia : bisa
terjadi pada
laki-laki
maupun
perempuan.
Bisa lebih
spesifik

Revisi
Mengatikan soal
kanker genetalia ke
penyakit atau
gangguan yang lebih
spesifik

7.

Teknologi
sistem
reproduksi dan
KB:
Kalimat
pertama
kurang
kontradiksi,
antara hal
positif dan
negatif

Mengubah kalimat
pertama pada materi
teknologi sistem
reproduksi

Produk Awal

Hasil Revisi
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No
8.

9.

Komentar
Tidak bisa
mengakses
tugas individu
melalui
barcode
karena perlu
login ( tidak
disertakan
Ketika
validasi)

Revisi

Jawaban
LKPD 4:
Jawaban no.3
belum ada

Menambah jawaban
pada nomor 3 di
LKPD 4

Produk Awal

-

-

10.

LKPD 5:
Hipofisis dan
hipotalamus
bukan organ
kelamin

Mengatikan
keterangan nama
pada tabel

Hasil Revisi
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No

Komentar

11.

KD
disesuaikan
dengan silabus

12

Materi yang
tercantum
dalam media
sudah baik

Revisi

Produk Awal

Hasil Revisi

-

-

Menyesuaikan KD
dengan silabus

-

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
77

No
13

Komentar
Pada gambar
alat reproduksi
wanita bagian
luar pada
websit ditinjau
kembali

Revisi
Mengantikan gambar
pada soal evaluasi
organ reproduksi
pada perempuan

14

Spermatogene
sis:
Isi materi pada
barcode
adalah
oogenesis dan
materi
spermatogenes
is tidak
ditemukan

Mengantikan QR
Code pada materi
spermatogenesis

Produk Awal

Hasil Revisi
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No
15

Komentar
Penyakit dan
gangguan:
Barcode tidak
menuju materi
yang sesuai
judul

Revisi
Mengantikan QR
Code pada materi
penyakit dan
gangguan sistem
reproduksi

16

Bagian cover
ditambah
gambar proses
perkembangan
janin

Menambah gambar
proses
perkembangan janin

17

Bagian header
diubah agar
mencerminkan
materi

Header diubah
dengan
menggunakan
gambar sperma dan
sel telur

Produk Awal

Aspek Penyajian

Hasil Revisi
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No
18

Komentar
Soal-soal
evaluasi
dikembangkan
menuju soal
HOTS

Revisi
Mengubah soal
evaluasi ke soal
HOTS

Produk Awal

Hasil Revisi
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E. Kajian Produk Akhir dan Pembahasan
1. Kajian Produk Akhir
Berikut ini Tabel 4.11 merupakan gambaran produk awal dan akhir media pembelajaran pop-up scrapbook berbantuan QR Code.
Tabel 4.11 Desain Produk Awal dan Akhir Media Pembelajaran Pop Up Scrapbook
Nama
Sampul Popup scrapbook
berbantuan
QR Code

Bagian
header

Produk Awal

Produk Akhir

Keterangan
Produk awal:
Berisi informasi tentang pop-up
scrapbook berbantuan QR Code
(judul, kelas, semester serta gambar
yang mewakili materi sistem
reproduksi manusia), cover dengan
kertas art cover glossy, logo dan nama
Universitas serta nama penulis
Produk akhir:
Tidak ada perubahan pada desain
gambar, namun menambah gambar
perkembangan janin
Produk awal:
Header yang digunakan pada produk
awal mewakili materi Ilmu
Pengetahuan Alam
Produk akhir:
Header pada produk akhir diubah
sehingga lebih mencerminkan materi
sistem reproduksi manusia
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Nama
Kata
pengantar

Daftar isi

Produk Awal

Produk Akhir

Keterangan
Produk awal:
Berisi tentang ucapan terimakasih
penulis dapat menyelesaikan
penyusunan media pembelajaran popup scrapbook berbantuan QR Code
dan menggunakan kertas ivory 260
gram
Produk akhir:
Tidak ada perubahan pada jenis
tulisan dan jenis tulisan yang
digunakan, namun ada penambahan
tanda penghubung pada kalimat “ pop
up” menjadi “pop-up” dan perubahan
pada halaman yaitu dari halaman 3 ke
halaman 2
Produk awal:
Berisi halaman pada pop-up
scrapbook berbantuan QR Code
Produk akhir:
Tidak ada perubahan pada jenis
tulisan, namun ada perubahan pada
halaman yaitu dari halaman 2 ke
halaman 3
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Nama
Panduan
penggunaan
buku

Produk Awal

Produk Akhir

Keterangan
Produk awal:
Petunjuk penggunaan buku berisi
tentang petunjuk penggunaan secara
umum pada pop-up scrapbook
berbantuan QR Code
Produk akhir:
1. Perubahan pada arah tanda panah
dari panduan nomor satu sampai
nomor empat serta penulisan kata
“kedalam” dibuah menjadi “ke
dalam”
2. Perubahan pada susunan kalimat “
sebelum menggunakan media dan
mengerjakan soal perkatikan....”
menjadi “perhatikan setiap
instruksi yang tersedia sebelum
menggunakan...”
3. Ubah menggunakan karta kerja
aktif pada petunjuk “QR Code
yang terdapat pada setiap bab
materi digunakan...” menjadi “
gunakan QR Code pada setiap bab
materi untuk...”
4. Ubah menggunakan kata kerja
aktif “ membuka” menjadi
“bukalah”
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Nama
Panduan
penggunaan
QR Code

Produk Awal

Produk Akhir

Keterangan
Produk awal:
Berisi tentang panduang untuk
menggunakan QR Code secara umum
Produk akhir:
Perubahan pada kalimat nomor 1 “
terlebih dahulu kalimat perintah untuk
mengunduh aplikasi dan dilanjut
dengan cara menggunakan aplikasi”

Kompetensi
dasar dan
Indikator
pembelajaran

Produk awal:
Berisi tentang Kompetensi Dasar dan
Indikator Pembelajaran
Produk akhir:
1. Penambahan Kompetensi Dasar
3.12 dan 4.12 dan perubahan
penomoran pada indikator yang
disesuaikan dengan Kompetensi
Dasar
2. Pada 3.1.3.1 membedakan antara
“laki-laki vs perempuan” dan “
pria vs wanita”
3. Typo pada 3.1.3.5 kata
“persalinan”
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Nama
Isi berupa
tujuan
pembelajaran
, ringkasan
materi dan
QR Code
untuk
mengakses
materi di
website

Isi berupa
variasi
kegiatan
mensintesa
gambar
organ
reproduksi
laki-laki

Produk Awal

Produk Akhir

Keterangan
Produk awal:
Berisi tentang tujuan pembelajaran,
ringkasan materi serta QR Code untuk
mengakses materi pada website
Produk akhir:
1. Tidak ada perubahan pada QR
Code, namun ada beberapa QR
Code salah penempatan pada
ringkasan materi saat melakukan
validasi
2. Menambah instruksi/ petunjuk
untuk masuk ke QR Code
Produk awal:
Variasi kegiatan mensintesis gambar
yaitu menganalisis gambar yang ada.
Pada aktivitas tidak dicantumkan
judul kegiatan, keterangan gambar
dan sumber gambar
Produk akhir:
Mencantumkan keterangan judul
kegiatan, gambar dan sumber gambar
serta memperbesar ukuran gambar
dan pop-up scrapbook
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Nama
Isi berupa
variasi
kegiatan
menginterpre
tasi gambar
hormon
kelamin lakilaki

Isi berupa
QR Code
untuk
mengakses
video dan
soal evaluasi

Produk Awal

Produk Akhir

Keterangan
Produk awal:
Variasi menginterprentasikan gambar
adalah menjelaskan maksud dari
gambar yang ditampilkan. Pada popup scrapbook tidak dicantumkan
judul kegiatan, keterangan pada
gambar dan sumber gambar
Produk akhir:
Menambahkan judul kegiatan,
keterangan pada gambar, sumber
gambar serta memperbesar ukuran
pop-up scrapbook dan ukuran gambar
Produk awal:
Berisi tentang petunjuk menggunakan
QR Code untuk mengakses soal
evaluasi pada website dan video pada
youtube
Produk akhir:
Perubahan pada tata letak QR Code
dan urutan untuk mengakses website
dan youtube, seharusnya QR Code
untuk mengakses video diletakan
sebelah” kiri” dan QR Code untuk
mengakses soal evaluasi diletakan
sebalah “kanan”
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Nama
Isi berupa
variasi
memasang
gambar
hormon
kelamin
perempuan

Daftar
pustaka

Produk Awal

Produk Akhir

Keterangan
Produk awal:
Variasi kegiatan memasang gambar
adalah memberi beberapa pilihan
gambar atau jawaban. Pada aktivtias
terdapat tempat untuk menempel
jawaban yang terdapat dalam amplop
Produk akhir:
Tempat untuk menempel jawaban
dikurang menjadi 8 karena jawaban
yang terdapat yang tersedia hanya ada
8. Pada amplop ditambah perekat agar
jawaban yang terdapat dalam amplop
tidak tercecer
Produk awal:
Berisi tentang sumber gambar dan
materi yang digunakan pada pop-up
scrapbook berbantuan QR Code
Produk akhir:
Tidak ada perubahan, namun hanya
ada penambahan beberapa sumber
gambar dan materi
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Nama
Biodata
penulis

Produk Awal

Produk Akhir

Keterangan
Produk awal:
Biodata penulis berisi tanggal lahir,
nama orang tua, riwayat pendidikan
yang pernah penulis tempuh
Produk akhir:
Tidak ada perubahan pada kalimat,
namun diubah menjadi lanscape
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Produk akhir yang dihasilkan pada penelitian ini berdasarkan komentar
dan saran yang diberikan oleh ke 2 ahli media pembelajaran dan 2 ahli materi
sistem reproduksi manusia. Pada media pop-up scrapbook berbantuan QR
Code, ada penambahan dan perubahan pada aspek cara penggunaan dan
penyajian, bahasa, tampilan, dan daya tahan. Sedangkan pada materi terdapat
penambahan pada aspek konten atau materi dan kelengkapan penyajian.
Pada aspek cara penggunaan dan penyajian, peneliti melakukan revisi
yaitu mengubah alur panduan dari penomoran menggunakan arah tanda panah
pada setiap informasi yang harus diperhatikan oleh pengguna media. Selain itu,
perubahan pada kata “kedalam” diubah menjadi “ke dalam” pada panduan
nomor 1. Pada panduan nomor 2 perubahan pada susunan kalimat “sebelum
menggunakan media dan mengerjakan soal perhatikan...” diubah menjadi “
perhatikan setiap instruksi yang tersedia sebelum menggunakan...” dan
panduan nomor 3 petunjuk diubah menggunakan kata kerja aktif seperti “ QR
Code yang terdapat pada setiap bab materi digunakan...” menjadi “gunakan
QR Code pada setiap materi untuk...”. Sedangkan pada panduan nomor 4 kata
“membuka” diubah menggunakan kata kerja aktif “bukalah”. Kemudahan
dalam penggunaan media, peneliti melakukan revisi pada beberapa aktivitas
yang sulit dibuka dan ditutup. Seperti pada aktivitas mensintesis gambar
fertilisasi, gestasi, dan persalinan media pop-up scrapbook sulit dibuka dan
ditutup sehingga perlu direvisi oleh peneliti agar lebih mudah untuk dibuka dan
ditutup.
Aspek bahasa yang digunakan dalam media, menggunakan kata kerja aktif
seperti pada panduan penggunaan buku dan mentambahkan instruksi atau
petunjuk pada beberapa bagian seperti mengakses QR Code untuk materi pada
website peneliti menambahkan intruksi atau petunjuk. Pada aspek tampilan
peneliti melakukan revisi pada bagian spiral dengan mengantikan ukuran spiral
8 menjadi yang lebih besar yaitu ukuran 12 dari produk awal agar media popup scrapbook berbantuan QR Code tidak mengembang pada satu sisi. Selain
itu, ukuran gambar yang digunakan diubah menjadi lebih besar agar gambar
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pada media pop-up scrapbook lebih jelas. Pada aspek daya tahan, peneliti
melakukan revisi pada pop-up scrapbook yaitu

dengan mengubah semua

ukuran pop-up scrapbook menjadi lebih besar dari pop-up scrapbook pada
produk awal.
Pada aspek konten atau materi terdapat beberapa revisi terkait materi yang
terdapat pada website, seperti

penjelasan tentang akar penis yang belum

dijelaskan oleh peneliti pada materi yang terdapat pada website. Selain itu,
peneliti mengecek kembali terkait materi spermatogonium berbentuk batang
atau stem cell. Berdasarkan sumber yang telah peneliti baca, spermatogonium
berbentuk stem cell karena spermatogonium memiliki kemungkinan untuk
berkembang dan berdiferensiasi melalui beberapa tahap-tahap perkembangan
tertentu. Pada penjelasan materi organ reproduksi, terdapat

kesalahan

penulisan nama organ (typo) sehingga peneliti mengecek kembali nama organ
tersebut.
Pada materi oogenesis, penjelasan proses kelahiran seharusnya dijelaskan
dari awal (pralahir) sampai pascapubertas agar penjelasan lebih runtun.
Sebelumya peneliti tidak menjelaskan proses kelahiran secara runtun maka
dilakukan revisi sesuai dengan saran dan komentar dari ahli materi. Pada
oogenesis pascapubertas terdapat proses pembelahan oosit sekunder, pada
penjelasan materi oosit sekunder sebelumnya terjadi miskonsepsi sehingga
peneliti mengubah dan menambah penjelasan terkait materi pembelahan oosit
sekunder. Pada materi Gestasi, peneliti menjelaskan bahwa pada minggu ke 912 pertumbuhan kepala pada janin terjadi dengan lambat setelah peneliti
mengecek

kembali

dan mencari beberapa

penjelasan terkait

proses

perkembangan janin bahwa pada minggu ke 9-12 terjadi pertumbuhan panjang
tubuh dan genitalia pada janin sedangkan pada kepala janin dijelaskan bahwa
kepala janin meliput separuh besar janin dimana terbentuknya muka dan
kelopak mata yang akan terbuka pada saat janin usia mencapai 28 minggu. Jadi
pada penjelasan sebelumnya terjadi miskonsepsi penjelasan materi tentang
pertumbuhan kepala janin pada minggu ke 9-12 sehingga peneliti menambah
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penjelasan terkait materi gestasi khususnya proses perkembangan janin pada
minggu ke 9-12.
Pada materi penyakit dan gangguan sistem reproduksi, terdapat peserta
didik melakukan aktivitas kegiatan mengelompokkan jawaban yang telah
disediakan dengan menempel jawaban yang benar pada tabel yang telah
disediakan. Pada tabel yang tersedia, tempat untuk menempel jawaban tidak
cukup sehingga peneliti melakukan revisi yaitu menambah tempat untuk
menempel jawaban yang kurang. Selain itu, peneliti merevisi salah satu
jawaban dari soal yang telah disediakan sesuai dengan saran dari ahli materi
yaitu kanker genitilia kepenyakit dan gangguan sistem reproduksi yang lebih
spesifik. Pada materi tekonolgi sistem reproduksi dan KB, peneliti merubah
penjelasan pada kalimat pertama sesuai dengan saran dari ahli materi karena
penjelasan pada kalimat pertama materi tersebut kurang kontradiksi antara hal
positif dan negatif.
Pada saat melakukan validasi terkait soal evaluasi yaitu mengakses soal
melalui QR Code, validator tidak bisa mengakses soal evaluasi karena perlu
login dan peneliti tidak menyertakan username (password) untuk masuk ke
website soal evaluasi saat validasi dilakukan sehingga validator tidak bisa
melakukan validasi pada soal evaluasi. Pada LKPD 4 peneliti belum
memasukan jawaban soal nomor 3 sehingga peneliti menambahkan jawaban
nomor 3 pada lembar skoring LKPD. Selain itu, pada LKPD 5 terkait materi
hormon kelamin wanita, peneliti melakukan revisi yaitu mengubah nama
keterangan pada tabel sesuai dengan saran dari ahli materi karena peneliti
memasukan hipofisis dan hipotalamus kedalam golongan organ kelamin.
Untuk mengembangkan media pop-up scrapbook, peneliti menggunakan
materi sistem reproduksi pada kelas XI SMA. Sesuai dengan Permendikbud
nomor 37 tahun 2018, Kompetensi Dasar (KD) untuk materi sistem reproduksi
manusia terdapat pada KD 3.12 dan 3.13 sedangkan pada RPP yang peneliti
buat hanya mencantumkan KD 3.13 sehingga peneliti menyesuaikan KD
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tersebut dengan silabus yaitu menambah KD 3.12. Pada soal evaluasi yang
terdapat pada website, khususnya pada soal evaluasi pertemuan kedua terkait
materi sistem reproduksi wanita peneliti mengantikan gambar orang reproduksi
wanita yang terlihat dari samping agar tidak disalah artikan oleh peserta didik.
Pada QR Code untuk materi spermatogenesis dan penyakit dan gangguan
sistem reproduksi, materi tidak ditemukan karena QR Code yang terdapat pada
media tidak menuju pada penjelasan materi sesuai dengan judul. Pada saat
melakukan validasi, ahli materi memberi masukan terkait cover media
pembelajaran

pop-up

scrapbook

yaitu

menambah

gambar

proses

perkembangan janin pada cover agar lebih mencerminkan materi sistem
reproduksi manusia. Ahli materi juga memberi masukan untuk mengantikan
header pada media karena lebih mencerminkan materi ilmu pengetahuan alam
sehingga tidak mencerminkan materi sistem reproduksi manusia. Berdasarkan
masukan tersebut, peneliti menambah gambar proses perkembangan janin dan
mengantikan header pada media pop-up scrapbook dengan menggunakan
gambar sperma dan sel telur. Pada aspek penyajian, beberapa soal evaluasi
pada website perlu dikembangkan menuju soal HOTS agar peserta didik dapat
berpikir tingkat tinggi sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Sesuai
dengan masukan ahli materi, peneliti mengembangkan beberapa soal evaluasi
pada website menuju soal HOTS.
2. Pembahasan
Pengembangan media pembelajaran pop-up scrapbook berbantuan QR
Code pada materi sistem reproduksi manusia kelas XII SMA dilakukan sesuai
dengan langkah pada bab III. Sebelumnya melakukan pengembangan produk,
peneliti melakukan analisis kebutuhan pada 5 Sekolah Menengah Atas (SMA)
negeri dan swasta yaitu SMA Negeri 9 Yogyakarta, SMA Negeri 1 Godean,
SMA Negeri 1 Prambanan, SMA Budya Wacana, dan SMA BOPKRI 1
Yogyakarta.
Berdasarkan hasil analisis kebutuhan kelima sekolah menggunakan media
pembelajaran berupa PPT, gambar, video, dan buku ajar. Dalam proses
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pembelajaran, kelima guru biologi tersebut berpendapat media pembelajaran
sangat penting karena melalui media pembelajaran peserta didik dapat
memahami materi yang disampaikan oleh guru, melalui media pembelajaran
peserta didik dapat melihat wujud nyata atau gambaran dari materi yang
disampaikan dan dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik dalam
belajar. Metode pembelajaran yang sering digunakan oleh guru yaitu
pembelajaran kooperatif, PBL, discovery learning dan melakukan praktikum
serta observasi pada materi tertentu. Materi sistem reproduksi manusia menurut
kelima guru tersebut bersifat menarik, mengedukasi dan sulit dipahami oleh
peserta didik karena bersifat abstrak sehingga guru membutuhkan media yang
dapat membantu dalam menyampaikan materi tersebut.
Selanjutnya, peneliti membuat rancangan media pembelajaran yang
dibutuhkan oleh peserta didik kelas XI SMA. Sesuai dengan pernyataan
Suryani, dkk., (2018) media pembelajaran merupakan sarana dalam
menyampaikan informasi, merangsang pemikiran, perhatian, kemampuan
peserta didik serta dapat membantu menjelaskan pembelajaran yang sulit
disampaikan secara verbal. Media pembelajaran lebih berfokus pada
penggunaan media dan intrumen atau alat yang digunakan sebagai media
dalam menyampaikan materi pembelajaran. Peneliti mendesain produk pop-up
scrapbook berbantuan QR Code yang terdiri atas cover, panduan penggunaan
buku secara umum, panduan penggunaan QR Code secara umum, isi media
dengan ringkasan materi dan berbagai variasi kegiatan picture and picture,
serta daftar pustaka. Setiap sub bab materi terdapat QR Code untuk mengakses
materi, video, dan soal evaluasi sedangkan LKPD dibuat terpisah dari media
untuk mempermudah pengerjaan serta penilaian pada peserta didik.
Cover media pop-up scrapbook berbantuan QR Code berisi informasi
terkait media yaitu judul yang mewakili isi materi, kelas dan semester serta
identitas penulis. Selain itu, cover media dilengkapi dengan ilustrasi gambar
yang mewakili materi sistem reproduksi manusia dibuat menarik dan berwarna
untuk memotivasi peserta didik. Panduan penggunaan buku secara umum dan
panduan penggunaan QR Code secara umum dibuat untuk membantu dan
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mempermudah peserta didik dalam menggunakan media pop-up scrapbook
berbantuan QR Code.
Isi media terdiri dari kata pengantar, daftar isi, KD dan indikator
pembelajaran, tujuan pembelajaran, ringkasan materi dan QR Code, berbagai
gambar variasi picture and picture seperti mensintesis, menginterpretsikan,
mengelompokkan dan mengurutkan gambar, serta informasi penulis. Media
gambar merupakan media yang digunakan untuk menyampaikan informasi
melalui indera pengliatan sehingga menarik perhatian, mengilustrasikan
informasi, dan memperjelaskan materi pembelajaran (Kustandi, 2011). Gambar
pada media pop-up scrapbook berbantuan QR Code yang telah dibuat memiliki
gambar yang dibuat dalam bentuk pop-up scrapbook dan beberapa pertanyaan
dan jawaban dimasukan ke dalam amplop untuk diamati dan disusun seperti
pada variasi kegiatan mensintesis dan memasang kata-kata pada materi organ
reproduksi laki-laki dan hormon kelamin pada perempuan.
Sistem reproduksi manusia terdapat di kompetensi dasar 3.12 dan 3.13
yang menjadi isi dari media pembelajaran pop-up secrapbook. Pop-up
scrapbook terdapat 11 LKPD pada pertemuan 1 sampai 5 yang mencangkup
materi organ reproduksi, hormon, gametogenesis pada laki-laki dan
perempuan, menstruasi, fertilisasi, gestasi, dan persalinan, laktasi, penyakit dan
gangguan sistem reproduksi, serta tekonologi sistem reproduksi dan keluarga
berencana (KB).
Penggunaan media pop-up scrapbook dilakukan secara berkelompok
karena media pembelajaran pop-up scrapbook yang dibuat oleh peneliti
merupakan media pembelajaran kooperatif tipe picture and picture. Pembelajar
kooperatif merupakan pembelajaran dengan cara kerja sama antara peserta
didik dalam kelompok kecil secara kolaboratif yang beranggotakan 4-6 peserta
didik dengan struktur kelompok bersifat heterogen. Setiap anggota kelompok
memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikan tugas dan mempelajari materi
yang diberikan secara masing-masing serta setiap anggota kelompok akan
melakukan penilaian antar teman kelompoknya untuk mempermudah dalam
rasa ingin tahu, kerja sama, jujur, percaya diri, dan teliti. Penilaian antar teman
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kelompok dilakukan secara terpisah dengan pop-up scrapbook agar lebih
mudah dibagikan pada setiap anggota kelompok. Panduan penggunaan QR
Code yang telah dibuat untuk mempermudah peserta didik dalam melakukan
setiap kegiatan yang terdapat pada media pop-up scrapbook. Menggunakan QR
Code peserta didik harus mengunduh aplikasi pembaca QR Code pada play
store atau app store pada smartphone peserta didik dan setiap kegiatan yang
terdapat pada media pop-up scrapbook dilakukan dengan bimbingan guru.
Pada media, terdapat QR code yang digunakan untuk mengakses materi
pembelajaran sistem reproduki manusia, video sistem reproduksi manusia dan
soal evaluasi pembelajaran. Saat peserta didik mengakses QR Code pada
media, peserta didik akan terhubung pada website dan youtube yang berisi
materi sistem reproduksi, video dan soal evaluasi yang telah disusun oleh
peneliti. Sub bab materi sistem reproduksi manusia dan soal evaluasi,
mendapatkan satu QR Code dan untuk mengakses video terdapat 1 atau lebih
QR Code pada media yang akan terhubung pada youtube. Untuk mengakses
soal evaluasi pada website, peserta didik harus memasukan username terlebih
dahulu dan setiap peserta didik mendapat kesempatan satu kali untuk
mengakses dan mengerjakan soal evaluasi.
Media pop-up scrapbook yang dikembangkan oleh peneliti telah divalidasi
oleh empat ahli yaitu 2 ahli materi sistem reproduksi manusia dan ahli media
pembelajaran. Produk divalidasi berdasarkan instrumen validasi yang telah
dibuat oleh peneliti dan dilengkapi dengan rubrik penilaian. Materi sistem
reproduksi manusia aspek yang dinilai dalam validasi yaitu aspek konten atau
materi dan aspek penyajian dengan skor rata-rata 3,45 dengan kriteria “Sangat
Baik” dan kedua validator ahli materi menyatakan media media pop-up
scrapbook berbantuan QR Code layak diujicobakan dengan revisi. Aspek yang
dinilai dalam validasi media pembelajaran yaitu aspek cara penggunaan dan
penyajian, aspek bahasa, aspek tampilan, dan aspek daya tahan. Berdasarkan
keempat aspek tersebut, memperoleh skor rata-rata dari kedua validator yaitu
3,6 dengan kriteria “Sangat Baik” dan kedua validator menyatakan media popup scrapbook berbantuan QR Code layak diuji cobakan dengan revisi.
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Berdasarkan komentar dan saran dari ahli materi sistem reproduksi manusia
dan ahli media pembelajaran, peneliti melakukan revisi terhadap media pop-up
scrapbook berbantuan QR Code yang dapat dilihat pada kajian produk akhir.
Pengembangan media pop-up scrapbook berbantuan QR Code, peneliti
menemukan beberapa kelebihan dan kekurangan pada pop-up scrapbook yang
telah dibuat. Kelebihan pop-up scrapbook yaitu memiliki bentuk yang menarik
dan berbeda-beda karena terdiri dari berbagai variasi warna, tampilan, bentuk
dan cara membuka dan menutup gambar yang berbeda-beda serta dapat
digunakan berulang-ulang kali sehingga dapat memfasilitasi pembelajaran
kooperatif. Kekurangan pop-up scrapbook yaitu proses pembuatan cukup lama
baik untuk mendesain media maupun membuat pop-up scrapbook, bahan yang
digunakan untuk mencetak dan membuat pop-up scrapbook cukup mahal
karena pop-up scrapbook membutuhkan bahan yang berkualitas agar dapat
digunakan dalam jangka waktu yang lama. Mengatasi kekurangan tersebut
maka diperlukan untuk mempersiapkan waktu dalam membuat pop-up
scrapbook dari jauh-jauh hari, memilih bahan yang berkualitas dengan harga
terjangkau serta mempersiapkan biaya dalam pembuatan media pop-up
scrapbook.
F. Kendala atau Keterbatasan
Dalam proses pengembangan produk media pop-up scrapbook berbantuan
QR Code pada materi sistem reproduksi manusia kelas XI SMA mengalami
beberapa kendala atau keterbatasan. Kendala yang dialami oleh peneliti adalah:
1. Kesulitan dalam menemukan beberapa gambar yang dapat digunakan
sebagai media yang memiliki resolusi tinggi.
2. Menyusun soal HOTS ( higher order thinking skill) pada soal evaluasi
sehingga dapat meningkatkan kemampuan berfikir peserta didik
3. Variasi menampilkan gambar masih terbatas.
4. Pengembangan produk terbatas hanya pada 1 bab materi di semester genap
saja sehingga belum cukup membantu permasalahan yang ada.
5. Indikator pembelajaran belum mencapai kata kerja operasional indikator C4
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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan
Berdasarkan

penelitian

pengembangan

media

pop-up

scrapbook

berbantuan QR Code pada materi sistem reproduksi manusia kelas XII SMA,
dapat disimpulkan bahwa:
1. Media yang digunakan kelima guru pada materi sistem reproduksi
manusia kelas XI SMA yaitu menggunakan buku ajar, media bergambar,
video, dan power point.
2. Berdasarkan hasil validasi dari keempat ahli menunjukan bahwa
pengembangan media Pop-up scrapbook berbantuan QR Code pada
materi sistem reproduksi manusia kelas XI SMA adalah sangat baik
dilihat dari kevalidannya yang dinilai melalui validasi ahli media dan ahli
materi dengan nilai rerata 3,52 dan layak diuji cobakan dalam skala
terbatas.
B. Saran
Setelah melakukan penelitian media pop-up scrapbook berbantuan QR
Code pada materi sistem reproduksi manusia kelas XII SMA, maka peneliti
menuliskan saran untuk mendukung proses penelitian selanjutnya sebagai
berikut:
1. Pada pop-up scrapbook sebaiknya menggunakan gambar yang didesain
sendiri atau mencari gambar yang memiliki resolusi tinggi
2. Untuk menyusun soal HOTS pada soal evaluasi sebaiknya dikembangkan
menuju soal HOTS sehingga dapat meningkatkan kemampuan berpikir
tingkat tinggi pada peserta didik
3. Untuk mengembangkan variasi aktivitas pada pop-up scrapbook
sebaiknya dikembangan dengan berbagai variasi yang lebih menarik.
4. Mengembangkan pop-up scrapbook yang isinya lebih dari satu bab
5. Mengembangkan indikator pembelajaran menuju kata kerja operasional
indikator C4
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Lampiran 1
SILABUS KEGIATAN PEMBELAJARAN
Satuan Pendidikan
Mata Pelajaran
Kelas/Program
Semester
Tahun Ajaran
Kompetensi Inti

: Sekolah Menengah Atas (SMA)
: Biologi
: XI/IPA
: Genap
: 2020/2021
:

KI 1

Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.

KI 2

Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, santun, peduli
(gotong royong, kerjasama, toleran, damai), bertanggung jawab, responsif,
dan pro-aktif, dalam berinteraksi secara efektif
sesuai dengan
perkembangan anak di lingkungan, keluarga, sekolah, masyarakat dan
lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, kawasan regional, dan kawasan
internasional.
Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengatahuan faktual,
konspetual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya
tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan
wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait
penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan
prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan
minatnya untuk memecahkan masalah.
Mengelola, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak
terkait dengan pengembangan dari yang dipelajari di sekolah secara
mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan
metoda sesuai kaidah keilmuan.

KI 3

KI 4
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Kompetensi
Dasar
3.12. Menganalisis
Hubungan struktur
jaringan penyusun
organ reproduksi
dengan fungsinya
dalam sistem
reproduksi
manusia
3.13 Menganalisis
penerapan prinsip
reproduksi pada
manusia dan
pemberian ASI
ekslusif dalam
program keluarga
berencana sebagai
upayah
meningkatkan
mutu Sumber Daya
Manusia (SDM)

Materi
Pembelajaran
1. Struktur organ
reproduksi lakilaki
2. Hormon kelamin
laki-laki
3. Gametogenesis
pada laki-laki
4. Struktur organ
reproduksi
perempuan
5. Hormon kelamin
perempuan
6. Gametogenesis
pada perempuan
7. Menstruasi
8. Fertilisasi,
gestasi, dan
persalinan
9. Laktasi
10. Penyakit dan
gangguan
sistem
reproduksi
11. Teknologi
sistem
reproduksi dan
KB (Keluarga

Indikator

Kegiatan Pembelajaran

3.12.1 Mengidentifikasi
struktur dan fungsi organ
reproduksi laki-laki dan
perempuan
3.12.2 Mengidentifikasi
peranan hormon kelamin
pada laki-laki dan
perempuan
3.12.3 Menjelaskan
proses gametogenesis
pada laki-laki dan
perempuan
3.12.4 Menjelaskan
proses menstruasi pada
wanita
3.12.5 Menganalisis
proses fertilisasi, gestasi,
dan persalinan
3.12.6 Mendiagnosis
penyakit dan gangguan
pada sistem reproduksi
laki-laki dan perempuan
3.13.1 Menganalisis
faktor-faktor yang
mempengaruhi proses
laktasi
3.13.3 Menjelaskan

Mengamati
Diberikan media pop up
scrapbook yang berisi
beberapa soal dengan variasi
kegiatan picture and picture
serta mengakses video yang
terdapat pada halaman
youtube dengan memindai
QR Code
Mencoba
• Mendiskusikan tentang
penyelesaian soal dalam
pop up scrapbook meliputi
struktur organ reproduksi,
hormon kelamin,
gametogensis, siklus
menstruasi, laktasi,
penyakit dan gangguan,
dan teknologi sistem
reproduksi pada laki-laki
dan perempuan
Menanya
Peserta didik menanya
seputar materi sistem
reproduksi manusia pada saat
presentasi

Penilaian
Tugas
- Membuat
poster
tentang
pentingnya
pemberian
ASI
eksklusif
dan
gangguan
sistem
reproduksi
manusia

Tes
- Latihan soal
(ulangan
harian)
- Presentasi
kelompok

Alokasi
Waktu
8 JP

Sumber
Belajar
-

Artikel
ilmiah

-

Ringkasan
pop-up
scrapbook
berbantuan
QR Code
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Kompetensi
Dasar

4.12 Menyajikan
hasil analisis
tentang dampak
pergaulan bebas,
penyakit dan
kelainan pada
struktur dan fungsi
organ yang
menyebabkan
gangguan sistem
reproduksi
manusia serta
teknologi sistem
reproduksi
4.13 menyajikan
karya tulisan
tentang pentingnya
menyiapkan
generasi terencana
untuk
meningkatkan

Materi
Pembelajaran
Berencana)

Indikator

Kegiatan Pembelajaran

penyebab penyakit dan
gangguan pada sistem
reproduksi laki-laki dan
perempuan
3.12.3 Menghubungkan
manfaat alat kontrasepsi
pada program
kependudukan dan KB
4.12.1 Membuat poster
tentang penting
pemberian ASI eksklusif
bagi bayi
4.13.1 Membuat poster
tentang penyakit dan
gangguan sistem
reproduksi manusia

Mengkomunikasikan
• Mempresentasikan organ
reproduksi, hormon
kelamin, gametogensis,
siklus menstruasi, laktasi,
penyakit dan gangguan,
dan teknologi sistem
reproduksi pada laki-laki
dan perempuan
• Menjelaskan secara lisan
organ reproduksi, hormon
kelamin, gametogensis,
siklus menstruasi, laktasi,
penyakit dan gangguan,
dan teknologi sistem
reproduksi pada laki-laki
dan perempuan
Menalar
Mendiskusikan tentang apa
yang telah dipelajari dengan
pemahaman sebelumnya dan
penyelesaian soal
menganalisis dan mensintesa
gambar

Penilaian

Alokasi
Waktu

Sumber
Belajar
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Kompetensi
Dasar
mutu Sumber Daya
Manusia (SDM)

Materi
Pembelajaran

Indikator

Kegiatan Pembelajaran

Penilaian

Alokasi
Waktu

Sumber
Belajar
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Lampiran 2

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)
A. IDENTITAS SEKOLAH
Satuan Pendidikan

: Sekolah Menengah Atas

Mata Pelajaran

: Biologi

Kelas/Semester

: XII/2

Materi

: Sistem Reproduksi Manusia

Alokasi Waktu

: 10 x 45 menit ( 5x Pertemuan )

B. KOMPETENSI INTI
KI 1
KI 2

KI 3

KI 4

Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.
Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, santun,
peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), bertanggung
jawab, responsif, dan pro-aktif, dalam berinteraksi secara efektif
sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan, keluarga,
sekolah, masyarakat dan lingkungan alam sekitar, bangsa,
negara, kawasan regional, dan kawasan internasional.
Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengatahuan faktual,
konspetual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin
tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan
humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan,
kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan
kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang
kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk
memecahkan masalah.
Mengelola, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah
abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajari di
sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta
mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan.
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C. KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR
No
3.12

Kompetensi Dasar
Menganalisis
Hubungan struktur
jaringan penyusun
organ reproduksi
dengan fungsinya
dalam sistem
reproduksi manusia

No
Indikator
3.12.1 Mengidentifikasi struktur dan fungsi organ
reproduksi laki-laki dan perempuan

Menganalisis
penerapan prinsip
reproduksi pada
manusia dan
pemberian ASI
ekslusif dalam
program keluarga
berencana sebagai
upayah
meningkatkan mutu
Sumber Daya
Manusia (SDM)

3.12.4 Menjelaskan proses menstruasi pada wanita
3.12.5 Menganalisis proses fertilisasi, gestasi,
dan persalinan

3.13

4.12

4.13

Menyajikan hasil
analisis tentang
dampak pergaulan
bebas, penyakit dan
kelainan pada
struktur dan fungsi
organ yang
menyebabkan
gangguan sistem
reproduksi manusia
serta teknologi
sistem reproduksi
Menyajikan karya
tulisan tentang
pentingnya
menyiapkan generasi
terencana untuk
meningkatkan mutu
Sumber Daya
Manusia (SDM)

3.12.2 Mengidentifikasi peranan hormon kelamin
pada laki-laki dan perempuan
3.12.3 Menjelaskan proses gametogenesis pada lakilaki dan perempuan

3.12.6 Mendiagnosis penyakit dan gangguan pada
sistem reproduksi laki-laki dan perempuan
3.13.1 Menganalisis faktor-faktor yang
mempengaruhi proses laktasi
3.13.3 Menjelaskan penyebab penyakit dan gangguan
pada sistem reproduksi laki-laki dan
perempuan
3.12.3
Menghubungkan manfaat alat kontrasepsi
pada program kependudukan dan KB
4.12.1 Membuat poster tentang penting pemberian
ASI eksklusif bagi bayi

4.13.1 Membuat poster tentang penyakit dan
gangguan sistem reproduksi manusia
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D. TUJUAN PEMBELAJARAN
Melalui kegiatan pembelajaran dengan pendekatan saintifik dengan model
pembelajaran kooperatif tipe picture and picture, metode diskusi, tanya jawab,
presentasi, dan tugas peserta didik dapat :
a. Mengidentifikasi struktur dan fungsi organ reproduksi laki-laki
b. Mengidentifikasi peranan hormon kelamin pada laki-laki
c. Menjelaskan proses gametogenesis pada laki-laki
d. Mengidentifikasi struktur dan fungsi organ reproduksi perempuan
e. Mengidentifikasi peranan hormon kelamin pada perempuan
f. Menjelaskan proses gametogenesis pada perempuan
g. Menjelaskan proses menstruasi pada perempuan
h. Menganalisis proses fertilisasi, gestasi, dan pesalinan
i. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi proses laktasi
j. Menentukan Jenis penyakit dan gangguan pada sistem reproduksi lakilaki dan perempuan
k. Menjelaskan penyebab penyakit dan gangguan pada sistem reproduksi
laki-laki dan perempuan
l. Menemukan manfaat alat kontrasepsi pada program kependudukan dan
KB
m. Membuat poster tentang penting pemberian ASI eksklusif bagi bayi
n. Membuat poster tentang penyakit dan gangguan sistem reproduksi
manusia
E. MATERI PEMBELAJARAN
Faktual

: Struktur dan fungsi organ reproduksi laki-laki dan wanita

Prosedural : Proses Menstruasi dan Fertilisasi
F. PENDEKATAAN, MODEL DAN METODE PEMBELAJARAN
Pendekatan : Saintifik
Model

: Pembelajaran Kooperatif tipe picture and picture
dengan pop-up scrapbook

Metode

: Diskusi, tanya jawab, presentasi, dan tugas
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G. MEDIA PEMBELAJARAN
Media pop-up scrapbook berbantuan QR Code dan LKPD
H. SUMBER BELAJAR
Pop-up scrapbook berbantuan QR Code pada materi sistem reproduksi manusia
untuk SMA kelas XI
I. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN
Pertemuan Pertama (2 x 45 menit)
Pendekatan
: Saintifik
Model
: Pembelajaran Kooperatif tipe picture and picture
dengan pop-up scrapbook
Metode
: Diskusi dan presentasi
Sub Materi
: Organ Reproduksi Laki-laki
Tujuan Pembelajaran:
a. Melalui media pop up scrapbook, peserta didik mampu mengidentifikasi
struktur dan fungsi organ reproduksi laki-laki
b. Peserta didik mampu mempresentasikan hasil diskusi kelompok di depan
kelas
Langkah
Pembelajaran
Pendahuluan

Kegiatan Pembelajaran
Apersepsi:
• Mengucapkan salam
• Pengkondisian Kelas
Motivasi: Guru menampilkan gambar tentang orang yang sedang
disunat

• Peserta didik diminta untuk mengamati gambar tersebut dan guru
bertanya “ mengapa seorang laki-laki harus disunat? Organ
reproduksi bagian mana yang berkaitan dengan disunat?
• Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang harus dicapai dan
materi pembelajaran pada hari ini yaitu struktur dan fungis organ
reproduksi pada laki-laki
• Guru meminta peserta didik untuk membentuk kelompok yang
terdiri dari 3-5 peserta didik dengan cara berhitung dan duduk
berdasarkan kelompoknya.

Alokasi
Waktu
15’
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Langkah
Pembelajaran

Inti

Penutup

Kegiatan Pembelajaran
• Peserta didik duduk berdasarkan kelompoknya
• Guru membagikan Pop up scrapbook berbantuan QR Code dan
LKPD kepada peserta didik
Mengamati
• Guru menjelaskan cara penggunaan media pop-up scrapbook
kepada peserta didik
• Peserta didik diarahkan untuk membuka media pop up scrapbook
berbantuan QR Code pada halaman 3-4
• Peserta didik mengidentifikasi setiap gambar pada media pop up
scrapbook halaman 4 dan menjawab pertanyaan pada LKPD 1
halaman 1-2 sesuai dengan petunjuk pada pop up scrpbook secara
berkelompok
Menanya
• Guru membantu peserta didik yang mengalami kesulitan serta
mengarahkanya (setiap kegiatan peserta didik diamati oleh guru
dengan mengelilingi setiap kelompok) dan peserta didik
mengakses materi halaman 3 dengan cara pindai kamera
smartphone pada QR Code pada media pop up scrapbook
Menalar
• Peserta didik berdiskusi bersama kelompok terkait materi yang
sedang dipelajari
• Peserta didik mengajukan pertanyaan terkait materi organ
reproduksi laki-laki yang belum dipahami
Mengkomunikasikan
• Setiap kelompok menunjuk perwakilan untuk mempresentasikan
hasil diskusi kelompoknya di depan kelas dan guru memandu
kelompok yang tidak maju untuk menanggapi atau memberi
pertanyaan
Evaluasi
• Peserta didik diminta untuk menyimpulkan materi yang telah
dipelajari
• Guru memberikan pujian atas keberhasilan peserta didik dalam
mengikuti pembelajaran
• Peserta didik diminta untuk mengungkapkan perasaan dan
manfaat yang diperoleh setelah mempelajari materi organ
reproduksi laki-laki
Tindak Lanjut
• Peserta didik diminta untuk mempelajari tentang materi yang
akan dibahas selanjutnya yaitu hormon kelamin, dan
gametogenesis pada laki-laki melalui buku paket maupun dari
internet

Alokasi
Waktu

60’

15’
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Pertemuan kedua (2 x 45 menit)
Pendekatan : Saintifik
Model
: Pembelajaran Kooperatif tipe picture and picture
dengan pop- up scrapbook
Metode
: Diskusi dan presentasi
Sub Materi : Hormon Kelamin dan Gametogenesis pada LakiLaki
Tujuan Pembelajaran
a. Peserta didik mampu mengidentifikasi peranan hormon pada laki-laki
b. Peserta didik mampu menjelaskan proses spermatogenesis pada laki-laki
c. Peserta didik mampu mempresentasikan hasil diskusi kelompok di depan
kelas

Langkah
Pembelajaran
Pendahuluan

Inti

Kegiatan Pembelajaran
Apersepsi:
• Mengucapkan salam
• Pengkondisian Kelas
Motivasi: Guru menampilkan video tentang proses spermatogenesis
• Guru bertanya kepada peserta didik “ dari video yang ditampilkan
apa yang kalian ketahui tentang spermatogenesis?”
• Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang harus dicapai dan
materi pembelajaran pada hari ini yaitu hormon kelamin dan
gametogenesis pada laki-laki
• Guru meminta peserta didik untuk membentuk kelompok yang
terdiri dari 3-5 peserta didik dengan cara berhitung dan duduk
berdasarkan kelompoknya.
• Peserta didik duduk berdasarkan kelompoknya
• Guru membagikan Pop up scrapbook berbantuan QR Code dan
LKPD kepada peserta didik
Mengamati
• Guru menjelaskan cara penggunaan media pop up scrapbook
kepada peserta didik
• Peserta didik diarahkan untuk membuka media pop up scrapbook
berbantuan QR Code pada halaman 5-9
• Peserta didik mengidentifikasi setiap gambar pada media pop up
scrapbook halaman 6, 8 dan 9 serta menjawab pertanyaan pada
LKPD 2 dan 3 halaman 3-6 sesuai dengan petunjuk pada pop up
scrpbook secara berkelompok
Menanya
• Guru membantu peserta didik yang mengalami kesulitan serta
mengarahkanya (setiap kegiatan peserta didik diamati oleh guru
dengan mengelilingi setiap kelompok) dan peserta didik mengakses
materi halaman 5 dan 7 serta video halaman 10 tentang organ

Alokasi
Waktu
15’

60’
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Penutup

reproduksi laki-laki dengan cara pindai kamera smartphone pada
QR Code pada media pop up scrapbook
• Peserta didik mengajukan pertanyaan terkait materi atau video
hormon kelamin dan gametogenesis yang belum dipahami
Mengkomunikasikan
• Setiap kelompok menunjuk perwakilan untuk mempresentasikan
hasil diskusi kelompoknya di depan kelas dan guru memandu
kelompok yang tidak maju untuk menanggapi atau memberi
pertanyaan
• Guru mengklarifikasi setiap jawaban yang peserta didik
Evaluasi
• Peserta didik diminta untuk menyimpulkan materi yang telah
dipelajari
• Peserta didik mengerjakan latihan soal terkait sistem reproduksi
laki-laki halaman 10 sesuai dengan petunjuk yang ada dengan
memindai QR Code pada media pop up scrapbook
• Guru memberikan pujian atas keberhasilan peserta didik dalam
mengikuti pembelajaran
• Peserta didik diminta untuk mengungkapkan perasaan dan manfaat
yang diperoleh setelah mempelajari hormon kelamin dan
gametogenesis pada laki-laki
Tindak Lanjut
• Peserta didik diminta untuk mempelajari tentang materi yang akan
dibahas selanjutnya yaitu struktur organ, hormon kelamin, dan
gametogenesis pada wanita melalui buku paket maupun dari
internet

Pertemuan Ketiga (2 x 45 menit)
Pendekatan : Saintifik
Model
: Pembelajaran Kooperatif tipe picture and picture dengan pop
up scrapbook
Metode
: Diskusi dan presentasi
Sub Materi : Struktur Organ, Hormon Kelamin, dan Gametogenesis pada
perempuan

Tujuan Pembelajaran
a. Melalui media pop up scrapbook, peserta didik mampu mengidentifikasi
struktur dan fungsi organ reproduksi perempuan
b. Peserta didik mampu mengidentifikasi peranan hormon kelamin pada
perempuan

c. Peserta didik mampu mempresentasikan hasil diskusi kelompok di depan
kelas

15’
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Langkah
Pembelajaran

Kegiatan Pembelajaran

Pendahuluan

Apersepsi dan Motivasi
• Guru memberi pertanyaan terkait materi yang dipelajari pada
pertemuan sebelumnya ( apakah ada yang masih ingat peran
hormon testiskular, hormon hipofisis, dan hormon hipotalamus
pada siklus hormon kelamin laki-laki?)
• Guru menampilkan video proses gametogenesis pada laki-laki
dan perempuan
• Guru bertanya kepada peserta didik “ dari video tadi apa yang
membedakan proses gametogensesi pada laki-laki dan
perempuan?
• Guru menyampaikan garis-garis besar yang akan dipelajari serta
menyampaikan tujuan pembelajaran yang harus dicapai oleh
peserta didik pada materi Struktur Organ, Hormon Kelamin, dan
Gametogenesis pada perempuan
• Peserta didik dibagi ke dalam kelompok yang beranggota 5 orang
dengan cara berhitung
• Peserta didik duduk bersama kelompoknya
• guru membagikan Pop up scrapbook berbantuan QR Code dan
LKPD kepada peserta didik
Mengamati
• Guru menjelaskan cara penggunaan media pop up scrapbook
kepada peserta didik
• Peserta didik diarahkan untuk membuka media pop up scrapbook
berbantuan QR Code pada halaman 11-17
• Peserta didik diarahkan untuk melakukan kegiatan yang terdapat
pada media pop up scrapbook halaman 12, 13, 15, dan 17 dan
menjawab setiap pertanyan pada LKPD 4-9 pada halaman 7-18
sesuai petunjuk yang ada pada media pop up scrapbook
• Guru membantu peserta didik yang mengalami kesulitan serta
mengarahkanya (setiap kegiatan peserta didik diamati oleh guru
dengan mengelilingi setiap kelompok) dan peserta didik
mengakses materi halaman 11, 14 dan 16 dan video halaman 24
tentang organ reproduksi, hormon kelamin dan gametogenesis
pada perempuan dengan cara pindai kamera smartphone pada QR
Code pada media pop up scrapbook
Menanya
• Peserta didik mengajukan pertanyaan terkait materi atau video
organ reproduksi, hormon kelamin dan gametogenesis pada
perempuan yang belum dipahami
Mengkomunikasikan
• Setiap kelompok menunjuk perwakilan untuk mempresentasikan
hasil diskusi kelompoknya di depan kelas dan guru memandu
kelompok yang tidak maju untuk menanggapi atau memberi
pertanyaan
• Guru mengklarifikasi setiap jawaban yang peserta didik
Evaluasi

Inti

Penutup

Alokasi
Waktu
15’

60’

15’
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Langkah
Pembelajaran

Kegiatan Pembelajaran

Alokasi
Waktu

• Peserta didik menyimpulkan materi yang telah dipelajari
• Peserta didik mengerjakan latihan soal terkait struktur organ,
hormon kelamin dan gametogenesis pada perempuan halaman 26
sesuai dengan petunjuk yang ada dengan memindai QR Code
pada media pop up scrapbook
• Guru memberikan pujian atas keberhasilan peserta didik dalam
mengikuti pembelajaran
• Peserta didik diminta untuk mengungkapkan perasaan dan
manfaat yang diperoleh setelah mempelajari materi struktur organ
dan hormon kelamin dan gametogenesis perempuan
Tindak Lanjut
• Peserta didik diminta untuk mempelajari tentang materi yang
akan dibahas selanjutnya yaitu menstruasi, fertilisasi, gestasi,
persalinan dan laktasi melalui buku paket maupun dari internet

Pertemuan Keempat (2 x 45 menit)
Pendekatan : Saintifik
Model
: Pembelajaran Kooperatif tipe picture and picture dengan pop
up scrapbook
Metode
: Diskusi, presentasi dan penugasan
Sub Materi : Menstruasi, Fertilisasi, Gestasi, Persalinan dan Laktasi
Tujuan Pembelajaran
a. Peserta didik mampu menjelaskan proses menstruasi pada wanita
b. Melalui media pop up scrapbook, peserta didik mampu menganalisis proses
terjadinya fertilisasi, gestasi, dan persalinan
c. Peserta mampu menganalisis faktor yang mempengaruhi proses laktasi
d. Peserta didik mampu mempresentasikan hasil diskusi kelompok di depan
kelas
e. Peserta didik mampu membuat poster tentang pentingnya pemberian ASI
eksklusif bagi bayi untuk mengedukasikan masyarakat
Langkah
Kegiatan Pembelajaran
Alokasi
Pembelajaran
Pendahuluan

Waktu
Apersepsi
• Guru memberi salam, berdoa dan mengecek kehadiran peserta
didik
• Guru memberi pertanyaan terkait materi yang dipelajari pada
pertemuan sebelumnya (coba sebutkan bagian-bagian organ
reproduksi perempuan! Jika oosit sekunder yang mengalami
metafase meiosis II dan berhenti kemudian keluar dari permukaan
ovarium disebut apa?
Motivasi

15’
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•

Inti

Guru menampilkan gambar tentang perempuan yang sedang
menahan nyeri pada bagian perut, marah, dan pusing saat
menstruasi
• Guru bertanya kepada peserta didik “ dari ketiga gambar ini coba
kalian amati apa yang terjadi? Kira-kira apa yang menyebabkan
ketiga perempuan tersebut merasakan nyeri pada bagian perut,
marah dan pusing?
• Guru menyampaikan garis-garis besar yang akan dipelajari serta
menyampaikan tujuan pembelajaran yang harus dicapai oleh
peserta didik pada materi Menstruasi, Fertilisasi, Gestasi,
Persalinan dan Laktasi
• Peserta didik dibagi ke dalam kelompok yang beranggota 3-5
orang dengan cara berhitung dan peserta didik duduk bersama
kelompoknya
• Pop up scrapbook berbantuan QR Code dan LKPD dibagikan
kepada peserta didik
Mengamati
• Guru menjelaskan cara penggunaan media pop up scrapbook
kepada peserta didik
• Peserta didik diarahkan untuk membuka media pop up scrapbook
berbantuan QR Code pada halaman 18-23
• Peserta didik diarahkan untuk melakukan kegiatan yang terdapat
pada media pop up scrapbook halaman 19, 21 dan 23 serta
menjawab setiap pertanyan pada LKPD 7,8 dan 9 pada halaman
13-18 sesuai petunjuk yang ada pada media pop up scrapbook
Menanya
• Guru membantu peserta didik yang mengalami kesulitan serta
mengarahkanya (setiap kegiatan peserta didik diamati oleh guru
dengan mengelilingi setiap kelompok) dan peserta didik
mengakses materi halaman 18,20 dan 22 kemudian video halaman
24 tentang menstruasi, fertilisasi, gestasi, persalinan dan laktasi
dengan cara pindai kamera smartphone pada QR Code pada media
pop up scrapbook
• Peserta didik mengajukan pertanyaan terkait materi atau video
menstruasi, fertilisasi, gestasi, persalinan dan laktasi yang belum
dipahami
Mengkomunikasikan
• Setiap kelompok menunjuk perwakilan untuk mempresentasikan
hasil diskusi kelompoknya di depan kelas dan guru memandu
kelompok yang tidak maju untuk menanggapi atau memberi
pertanyaan

60’
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Penutup

• Guru mengklarifikasi setiap jawaban yang peserta didik
Evaluasi
• Peserta didik menyimpulkan materi yang telah dipelajari
• Peserta didik mengerjakan latihan soal terkait Menstruasi,
Fertilisasi, Gestasi, Persalinan dan Laktasi sesuai dengan petunjuk
yang ada dengan memindai QR Code pada media pop up
scrapbook halaman 24
• guru memberi arahan kepada peserta didik terkait tugas membuat
poster tentang pentingnya pemberian ASI eksklusif untuk
mengedukasi masyarakat kepada peserta yang akan diunggah ke
media sosial
• Guru memberikan pujian atas keberhasilan peserta didik dalam
mengikuti pembelajaran
• Peserta didik diminta untuk mengungkapkan perasaan dan manfaat
yang diperoleh setelah mempelajari materi Menstruasi, Fertilisasi,
Gestasi, Persalinan dan Laktasi
Tindak Lanjut
Peserta didik diminta untuk mempelajari tentang materi yang akan
dibahas selanjutnya yaitu penyakit atau gangguan sistem reproduksi dan
teknologi sistem reproduksi dan Keluarga Berencana (KB) melalui buku
paket maupun dari internet

15’
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Pertemuan Kelima (2 x 45 menit)
Pendekatan : Saintifik
Model
: Pembelajaran Kooperatif tipe picture and picture dengan popup scrapbook
Metode
: Diskusi dan presentasi
Sub Materi : Penyakit atau Gangguan sistem reproduksi dan teknologi
sistem reproduksi dan Keluarga Berencana (KB)
Tujuan Pembelajaran
a. Melalui media pop up scrapbook, peserta didik mampu menentukan jenis
peyakit dan gangguan pada sistem reproduksi manusia
b. peserta didik mampu menjelaskan penyebab penyakit dan gangguan pada
sistem reproduksi manusia
c. peserta didik mampu menemukan manfaat alat kontrasepsi dalam program
kependudukan dan KB
d. peserta didik mampu mempresentasikan hasil diskusi kelompok di depan
kelas
e. Peserta didik mampu membuat poster tentang penyakit dan gangguan sistem
reproduksi untuk mengedukasikan masyarakat
Langkah
Pembelajaran

Kegiatan Pembelajaran

Pendahuluan

Apersepsi dan Motivasi
• Guru memberi pertanyaan terkait materi yang dipelajari pada pertemuan
sebelumnya “coba kalian jelaskan dua lapisan yang melindungi sel-sel
yang berkembang menjadi calon embrio dalam blastula!”
• Guru menampilkan video tentang kesehatan reproduksi
• Guru memberi pertanyaan terkait video yang telah ditampilkan “ dari
video tadi apa yang dapat kalian pelajari? coba kalain sebutkan apa saja
yang perlu kita perhatian dalam menjaga kesehatan alat reproduksi kita?”
• Guru menyampaikan garis-garis besar yang akan dipelajari serta
menyampaikan tujuan pembelajaran yang harus dicapai oleh peserta didik
pada materi Penyakit atau Gangguan sistem reproduksi dan teknologi
sistem reproduksi dan Keluarga Berencana (KB)
• Peserta didik dibagi ke dalam kelompok yang beranggota 3-5 orang
dengan cara berhitung dan peserta didik duduk bersama kelompoknya
• Pop up scrapbook berbantuan QR Code dan LKPD dibagikan kepada
peserta didik
Mengamati
• Guru menjelaskan cara penggunaan media pop up scrapbook kepada
peserta didik
• Peserta didik diarahkan untuk membuka media pop up scrapbook
berbantuan QR Code pada halaman 25-30
• Peserta didik diarahkan untuk melakukan kegiatan yang terdapat pada
media pop up scrapbook halaman 26 dan 29 serta menjawab setiap

Inti

Alokasi
Waktu
15’

60’
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Penutup

pertanyan pada LKPD 10 dan 11 pada halaman 19-22 sesuai petunjuk
yang ada pada media pop up scrapbook
Menanya
• Guru membantu peserta didik yang mengalami kesulitan serta
mengarahkanya (setiap kegiatan peserta didik diamati oleh guru dengan
mengelilingi setiap kelompok) dan peserta didik mengakses materi
halaman 25 dan 28 kemudian video halaman 27 dan 30 tentang penyakit
dan gangguan sistem reproduksi dan teknologi sistem reproduksi dan KB
dengan cara pindai kamera smartphone pada QR Code pada media pop up
scrapbook
• Peserta didik mengajukan pertanyaan terkait materi atau video penyakit
dan gangguan sistem reproduksi dan teknologi sistem reproduksi dan KB
yang belum dipahami
Mengkomunikasikan
• Setiap kelompok menunjuk perwakilan untuk mempresentasikan hasil
diskusi kelompoknya di depan kelas dan guru memandu kelompok yang
tidak maju untuk menanggapi atau memberi pertanyaan
• Guru mengklarifikasi setiap jawaban yang peserta didik
Evaluasi
• Peserta didik menyimpulkan materi yang telah dipelajari
• Guru memberi tugas kepada peserta didik untuk mengerjakan latihan
soal terkait Penyakit atau Gangguan sistem reproduksi dan teknologi
sistem reproduksi dan Keluarga Berencana (KB) sesuai dengan
petunjuk yang ada dengan memindai QR Code pada media pop up
scrapbook halaman 27 dan 30
• Guru memberi arahan kepada peserta diidk untuk membuat poster
tentang penyakit dan gangguan sistem reproduksi yang akan dipajang
pada sosial media peserta didik untuk mengedukasikan masyarakat
• Guru memberikan pujian atas keberhasilan peserta didik dalam
mengikuti pembelajaran
• Peserta didik diminta untuk mengungkapkan perasaan dan manfaat
yang diperoleh setelah mempelajari materi Penyakit atau Gangguan
sistem reproduksi dan teknologi sistem reproduksi dan Keluarga
Berencana (KB)
Tindak Lanjut
• Peserta didik diminta untuk mempelajari tentang materi yang akan
dibahas selanjutnya yaitu sistem imun

15’
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Lampiran 3
Materi Pembelajaran
SISTEM REPRODUKSI MANUSIA
1. Sistem Reproduksi pada Laki-Laki
a. Organ Reproduksi Laki-Laki
Pada organ reproduksi laki-laki terdiri atas organ reproduksi bagian
dalam dan organ reproduksi bagian luar. Organ reproduksi bagian dalam yaitu
testis, saluran kelamin, dan saluran kelenjar sedangkan organ reproduksi
bagian luar yaitu penis dan skrotum.
1. Organ Reproduksi Bagian Luar
a. Skrotum
Skrotum merupakan kantong longgar dari kulit, fasia (selaput
pembungkus otot), otot polos yang membungkus testis pada bagian luar
tubuh. Bagian luar skrotum yang berwarna gelap mengandung kelenjar
keringat dan lapisan otot bagian dalam akan berelaksasi pada saat udara
panas dan berkontraksi pada suhu dingin untuk mempertahankan suhu
yang optimal dalam pembentukan sperma.
b. Penis
Penis terdiri dari tiga bagian yaitu akar, badan, dan glans penis.
• Akar penis, dibagi menjadi curs kiri dan kanan (dextrum dan
sinistrum) serta bulb yang mengandung jaringan erektil.
• Glas penis banyak mengandung ujung-ujung saraf sensori dan tertutup
lipatan kulit longgar prepusium.
• Badan penis terdiri atas tiga massa jaringan erektil silindris yang
berongga-rongga serta mengandung banyak pembuluh darah yaitu
sepasang korpus kavernosum dan satu korpus spongiosum yang
membungkus uretra.
c. Semen
• Pada laki-laki cairan semen berwarna abu-abu kekuningan dengan pH
6,8 - 8,8 dan volume cairan yang dikeluarkan sekitar 1 - 10 mL atau
rata-rata 3 mL yang mengandung 90% air dan 50 - 120 juta
sperma/mL
• Sperma mampu bertahan hidup sekitar 24 - 72 jam pada saluran
reproduksi perempuan.
2. Organ Reproduksi Bagian Dalam
a. Testis
Testis merupakan sepasang organ yang lunak berbentuk oval
dengan ukuran panjang 4-5 cm dan berdiameter 2,5 cm. Testis
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dilapisi oleh tunika albuginea yaitu kapsul jaringan ikat, merentang
ke arah dalam yang membentuk sekitar 250 lobulus. Pada lobulus
terdapat pintalan tubulus seminiferus yaitu tempat terjadinya
spermatogenesis dan terdapat juga lapisan epitelium germinal yang
spermatogonium (stem cell), sel-sel sertoli, dan sel-sel interstisial
(Leydig).
Sel-sel sertoli berfungsi untuk memberi nutrisi pada
spermatozoid saat sedang berkembang dan menghancurkan sel
germinativum yang gagal (cacat), sedangkan sel-sel interstisial
(Leydig) berfungsi untuk menyekresikan hormon androgen
(testosteron dan dihidrotestosteron).

Gambar 1.1 Struktur testis
Sumber: www.nafiun.com
b. Saluran Kelamin
Saluran kelamin pada organ reproduksi laki-laki meliputi
epididimis, vas deferens, saluran ejakulasi dan uretra.
• Epididimis, saluran berkelok-kelok dalam skrotum yang keluar
melalui testis, berjumlah sepasang, serta tempat pematangan dan
penyimpanan sperma sementara. Sperma yang telah matang
akan disalurkan ke vas deferens.

Gambar 1.2 Struktur Epididimis
Sumber: www.dosenpendidikan.co.id
• Vas deferens, merupakan saluran lurus yang merupakan lanjutan
dari epididimis yang meninggalkan skrotum hingga mencapai
rongga perut melalui kanalis inguinalis untuk menuju kantong
semen (vesikula seminalis).
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Gambar 1.3 Struktur vas deferens
Sumber: www.dosenpendidikan.co.id
• Saluran ejakulasi, berupa saluran pendek yang menghubungkan
vesikula seminalis dengan uretra dan saluran ejakulasi untuk
mengeluarkan sperma menuju uretra.
• Uretra, saluran kelamin dari kantong semen dan saluran tempat
pembuangan urine dari kandung kemih sampai menuju ke ujung
penis.
c. Saluran kelamin
Selama perjalanan dalam saluran kelenjar, sperma
mengalami penambahan cairan-cairan kelamin yang berguna untuk
mempertahankan hidup dan gerak sperma. Cairan-cairan tersebut
dihasilkan oleh vesikula seminalis, kelenjar prostat, dan kelenjar
cowper.
• Vesikula seminalis, menghasilkan cairan sebagai sumber energi
dan untuk mempermudah gerak sperma dan menormalkan
keasaman pada saluran reproduksi wanita saat koitus
• Kelenjar prostat, menghasilkan cairan basa pada cairan sperma
dan mengandung kolesterol, garam, fosfolipid.
• Kelenjar cowper (bulbouretral), menghasilkan cairan yang
bersifat basa yang mengandung mukus (lendir) untuk
pelumasan.
b. Hormon Kelamin Laki-laki
1. Hormon testiskular
a. Testosteron
• Pada saat janin, berfungsi untuk diferensiasi saluran kelamin internal
dan genitalia luar dan menstumulasi penurunan testis ke dalam
skrotum.
• Pada usia pubertas, berperan dalam proses pertumbuhan,
perkembangan dan pemeliharaan ciri-ciri seks sekunder seperti
penebalan pita suara sehingga menghasilkan suara yang rendah,
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meningkatkan aktivitas kerja kelenjar keringat dan sebasea yang
memicu timbulnya jerawat, dan perkembangan organ genitalia.
Selain itu, meningkatkan massa otot dan tulang, laju metabolisme
dan kapasitas peningkatan oksigen.
b. DHT (Dihidrostenedion), berperan dalam pertumbuhan prenatal dan
diferensasi genitalia laki-laki
c. Inhibin dan protein peningkat androgen, dihasiklan oleh sel-sel sertoli
dan berperan untuk merespons skeresi FSH.
d. Hormon hipofisis
a. Follicle stimulatig hormone (FSH), merangsang sel sertoli untuk
menghasilkan Androgen binding protein (ABP) untuk merangsang
spermtogonium untuk memulai spermatogenesis.
b. Luteinizing hormone (LH), merangsang sel leyding untuk
menghasilkan hormon testosteron.
e. Hormon hipotalamus
Gonadotropin relasing hormone (GnRH) berperan dalam
merangsang kelenjar hipofisis yaitu mengeluarkan
luteinizing
hormone (LH) dan follicle stimulatig hormone (FSH) serta mengatur
mekanisme umpan balik negatif pada sintesis dan ekskresi testosteron.
Jika kadar testosteron menurun, produksi GnRH akan meningkat dan
selanjutnya GnRH menstimulasi sekresi LH dan FSH. LH
menstimulasi produksi testosteron dan FSH menstimulasi
spermatogenesis.
c. Gametogenesis pada Laki-Laki (spermtogenesis)
Pembentukan sperma pada laki-laki terjadi di dalam tubulus seminiferus dan
pementukan sperma mulai dibentuk pada saat seorang laki-laki memasuki masa
puber. Proses pembentukan sperma melibatkan spermatogonium, sel sertoli,
dan sel leydig yang terdapat di dalam tubulus seminiferus.
Fungsi spermatogonium, sel sertoli, dan sel leydig dalam menghasilkan
spermatogenesis pada laki-laki:
1) Spermatogonium atau sel induk spermatozoa berperan dalam
menghasilkan sperma
2) Sel sertoli berperan dalam pemberian nutrisi pada spermatozoa
3) Sel leydig berperan untuk menghasilkan hormon testosteron yang
berperan dalam pembelahan meiosis untuk membentuk spermatosit
sekunder.
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Gambar 1.4 Struktur tubulus seminiferus
Sumber: www.nafiun.com
Spermatogenesis berlangsung selama 74 hari untuk membentuk
sperma yang fungsional dan sperma dapat dihasilkan sepanjang usia kecuali
terjadi kelainan yang menghambat penghasilan sperma pada laki-laki.
Seorang laki-laki normal mampu menghasilkan 20-40 juta sel sperma dalam
setiap mililiter cairan semennya.
Pada dinding tubulus seminiferus terdapat calon sperma
(spermatogonia) yang berjumlah ribuan dan setiap spermatogonia
melakukan pembelahan mitosis untuk membentuk spermatosit primer.
Spermatosit primer membelah menjadi meiosis pertama dan membentuk
dua spermatosit sekunder dan setiap sepermatosit sekunder membelah
menjadi meiosis kedua untuk menghasilkan dua spermtid yang bersifat
haploid. Keempat spermatid akan berkembang menjadi sperma yang sudah
matang yang bersifat haploid. Proses pematangan spermatid menjadi sperma
disebut dengan spermiasi dan proses ini dipengaruhi oleh hormon
testosteron.

Gambar 1.5 Spermatogenesis
Sumber: www.cnx.org
Sperma yang telah matang terdiri dari kepala, leher, bagian tengah,
dan ekor. Kepala sperma tebal dan mengandung inti haploid yang menutupi
badan khusus yang disebut akrosom, bagian tengah sperma mengandung
mitokondria spiral.
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Gambar 1.6 Struktur sperma
Sumber: blackthingker.wordpress.com
d. Sistem Reproduksi pada Perempuan
Organ reproduksi perempuan dapat dibedakan menjadi organ reproduksi
bagian luar dan organ reproduksi bagian dalam. Organ reproduksi bagian luar
terdapat vulva sedangkan organ bagian dalam terdapat ovarium, tuba fallopi,
uterus, dan vagina. Di dalam organ reproduksi perempuan berlangsung
beberapa proses reproduksi, salah satunya adalah oogenesis.
a. Organ reproduksi bagian luar
1. Vulva (pudendum), terdiri atas bagian-bagian :
• Mons pubis, bantalan jaringan lemak berkulit yang ditutupi oleh
rambut setelah terjadi masa pubertas
• Labia majora ( bibir besar), dua lipatan kulit longitudinal dari mons
pubis yang merentang ke bawah dan terhubung pada perineum dekat
anus yang ditutupi oleh rambut.
• Libia minora (bibir kecil), dua lipatan kulit antara kedua libia majora
dan tidak ditutupi rambut dan mengandung kelenjar keringat
• Klitoris, memiliki dua korpus kavernosum dari jaringan erektil dan
mengandung banyak jaringan saraf yang sensitive
• Vestibulum, dikelilingi oleh labia minora, menutupi lubang uretra,
mulut vagina, dan saluran kelenjar Bartholin.
• Urethrae, jalur keluar urine dari kandung kemih dan bagian tepi
mengandung dua kelenjar parauretral (skene)
• Mulut vagina, dikelilingi membrane yang disebut selaput dara (himen)
memiliki ukuran dan bentuk yang bervariasi.
b. Organ reproduksi bagian dalam
1. Ovarium, terdiri atas dua buah yaitu ovarium sebelah kiri dan kanan
serta menghasilkan hormone estrogen dan progesterone
2. Tuba fallopi, berbentuk corong dan biasanya disebut infundibulum
yang terdapat rumbai-rumbai (fimbriae) untuk menangkap ovum.
3. Uterus, terletak diantara rectum dan kandung kemih, dinding uterus
tersusun atas perimetrium, myometrium, dan endometrium
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4. Vagina, bermuara di vulva dan mengandung banyak lendir yang
dihasilkan oleh kelenjar Bartholin yang bermanfaat pada saat koitus
dan mempermudah kelahiran bayi

Gambar 2.2 Struktur Organ Dalam Perempuan
Sumber: www.medicalrecords.com
c. Hormone kelamin Perempuan
Hormon-hormon yang berperan dalam sistem reproduksi perempuan, sebagai
berikut :
1. Estrogen, berperan dalam pertumbuhan organ reproduksi, kelenjar
mamae, sekresi cairan pada serviks untuk mempermudah sperma masuk
ke uterus, dan proses kelahiran.
2. Luteinizing hormone (LH), merangsang ovarium untuk memproduksi
ekstrogen dan progesterone, memacu pertumbuhan korpus luteum dan
ovulasi
3. Follicle stimulating hormone (FSH), merangsang ovarium untuk
memproduksi ekstrogen dan progestron, serta memacu pertumbuhan dan
perkembangan folikel
4. Gonadotropin releasing hormone (GnRH), merangsang hipofisis untuk
menyekresi LH dan FSH
5. Tirotropin korionik, meningkatkan laju metabolisme pada ibu hamil
6. Prostaglandin, mempengaruhi robeknya folikel pada saat ovulasi dan
merangsang kontraksi uterus pada saat melahirkan.
e. Gametogenesis pada Perempuan (oogenesis)
Pembentukan oogenesis terjadi di ovarium dan dimulai saat kehidupan
janin sebelum dilahirkan, setelah dilahirkan, masa pubertas, masa produktif
sebelum terjadi menopause.
1. Oogenesis pralahir
Oogonium berproliferasi melalui pembelahan mitosis dan menghasilkan
oosit primer serta bertahan pada tahap profase meiosis I setelah lahir sampai
sebelum masa pubertas. Oosit primer dilapisi oleh sel-sel, yaitu folikel
primordial dan seiring bertambah usia sebagain folikel primordial akan
menurun.
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2. Oogenesis pascalahir
Pada usia 7 tahun folikel primordial berjumlah sekitar 300.000 dan
masa pubertas akan berjumlah 50.000-100.000, tetapi hanya 350-400 yang
akan hidup dan berkembang untuk diovulasikan satu per satu setiap bulan
selama tahun produktif.
3. Oogenesis pascapubertas
a. Hormon GnRH dan gonadotropin mempengaruhi perkembangan folikel
primordial menjadi folikel primer, kemudian menjadi folikel sekunder.
Folikel yang matang mengalami pembelahan meiosis I dengan
pembagian sitoplasama yang tidak sama yaitu oosit sekunder berukuran
besar dan badan polar I berukuran kecil.
b. Pembelahan oosit sekunder akan berhenti saat terjadinya ovulasi dan
pembelahan meiosis II akan berlanjut setelah sel telur mengalami
fertilisasi.
c. Pada pembelahan ini, oosit sekunder menghasilkan ootid (haploid) dan
badan polar II (haploid). Kemudian ootid akan mengalami diferensiasi
menjadi ovum dan badan polar II mengalami degenerasi. Badan polar I
juga akan mengalami degenerasi sebelum pembelahan. Namun, kadangkadang badan bolar I mengalami degenerasi sebelum terjadinya
pembelahan.

f. Menstruasi
Menstruasi terjadi setiap bulan pada perempuan yang telah pubertas.
Siklus menstruasi terdiri atas siklus ovarium dan siklus endometrium uterus:
1. Siklus ovarium
Siklus ovarium dibagi menjadi dua, yaitu fase folikel (fase pra-ovulasi) dan
dase luteal (fase pasca-ovulasi):
a. Fase folikel (fase pra-ovulasi)
• Pada hari pertama, hipotalamus menyekresikan GnRH yang
mempengaruhi hipofisis anterior untuk menyekresikan FSH dan
LH
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• Folikel primer yang memiliki reseptor FSH dan LH menyekresi
estrogen dan folikel primer bertumbuh dan membentuk ruangan
untuk menjadi folikel sekunder
• Dalam plasma darah estrogen meningkat kemudian memperhambat
FSH dan LH. Penurunan FSH menghambat pertumbuhan folikel
sedangkan folikel utama yang akan dilepas saat ovulasi tetap
bertumbuh
• LH mempengaruhi folikel utama, yaitu oosit primer akan
berkembang menjadi oosit sekunder, serta sintesis enzim dan
hormon prostaglandin merobek folikel yang sudah matang (folikel
graaf) sehingga terjadi ovulasi untuk membebaskan oosit sekunder
• Ovulasi terjadi pada hari ke-14 (wanita dalam keadaan subur) dan
biasanya masa subur wanita ditentukan dari hari ke- 13 sampai ke15
b. Fase luteal (fase pasca-ovulasi)
• Folikel graaf yang ditinggalkan oleh oosit sekunder berubah
menjadi korpus luteum yang memproduksi progesteron dan sedikit
estrogen.
• Ketika progesteron dan estrogen meningkat dalam plasma darah
menyebabkan terjadinya umpan balik negatif terhadap LH dan FSH
dan kadar hormon pada LH dan FSH menurun.
• Kadar LH yang rendah menyebabkan korpus luteum mundur dan
berubah menjadi korpus albikan sehingga kadar estrogen dan
progesteron menurun
• Kadar estrogen dan progesteron menurun menyebabkan
berkurangnya efek umpan balik negatif pada hipofisis dan hipofisis
anterior akan memproduksi FSH dan LH pada siklus baru.
2. Siklus endometrium uterus
Siklus endometrium uterus terbagi menjadi tiga fase yaitu:
a. Fase menstruasi, berlangsung selama 4-5 hari. Saat menstruasi
berlangsung, sel-sel lapisan basal membelah untuk memperbaiki
endometrium di bawah pengaruh estrogen dan dihasilkan oleh folikel
yang sedang bertumbuh dalam ovarium.
b. Fase proliferasi, estrogen merangsang proliferasi endometrium sampai
menjadi tebal dan merangsang pertumbuhan kelenjar serta pembuluh
darah.
c. Fase sekretori (progestasi), terjadi setelah ovulasi atau ketika korpus
luteum yang memproduksi progesteron dan estrogen dalam jumlah
yang besar. Progesteron mengubah endometrium menjadi jaringan
kaya akan pembuluh darah dan glikogen untuk mendukung kehidupan
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embrio jika terjadi pembuahan dan implantasi. Jika tidak terjadi
pembuahan dan implantasi, endometrium akan meluruh dan terjadi
pendarahan (menstruasi).
g. Fertilisasi, Gestasi, dan Persalinan
a. Fertilisasi
Fertilisasi merupakan penyatuan sperma dan oosit sekunder.
Sekitar 250-400 juta sperma masuk ke dalam vagina melalui ejakulasi
semen laki-laki, melalui akrosom sperma melepaskan enzim hidrolitik untuk
menembus sel korona radiata dan zona pelusida oosit untuk membuahi oosit
sekunder dan membentuk zigot. Proses fertilisasi terjadi di dalam tuba
fallopi.
b. Gestasi
Dua minggu pertama setelah fertilisasi terjadi, zigot mengalami
pembelahan sel berulang-ulang, dengan membelah menjadi dua sel, empat
sel, delapan sel, enam belas sel, kemudian membelah menjadi 32 sel yang
disebut morula. Morula mengalami pembelahan membentuk blastula dan
memiliki rongga di dalamnya yang disebut blastosol. Sel-sel yang terdapat
pada bagian dalam blastula akan berkembang menjadi calon embrio yang
dilindungi oleh dua lapisan yaitu lapisan luar (ektoderm) dan lapisan dalam
(endoderm). Selanjutnya, blastula berkembang menjadi gastrula yaitu proses
pembentukan tiga lapisan endoderm, mesoderm, dan eksoderem.
Berikut perkembangan janin yang berkaitan dengan diferensiasi
organ-organ :
1. Sistem organ tubuh janin telah terbentuk setelah minggu ke-8
2. Minggu ke-9 sampai ke-12, pertumbuhan panjang tubuh dan
genitalia luar berdiferensiasi menjadi organ reproduksi laki-laki
atau wanita.
3. Minggu ke-13 sampai ke-16, terbentuk karakteristik wajah, rambut,
alis, dan tangan
4. Minggu ke-17 sampai ke-20, pertumbuhan mulai melambat, kaki
dan tangan sudah terbentuk, kulit tertutup rambut halus dan dilapisi
campuran sebum dan sel-sel epidermis yang mati.
5. Minggu ke-21 sampai ke-25, kulit tampak berkerut dan kemerahan,
serta berat janin mencapai 900 gram
6. Minggu ke-26 sampai ke-29, kulit berlemak sehingga tidak
berkerut dan kelopak mata sudah tidak menempel
7. Minggu ke-30 sampai ke-33, testis sudah menurun ke dalam
skrotum dan semua alat indra sudah mulai berfungsi
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8. Minggu ke-34 sampai ke-38, panjang janin sekitar 50 cm, berat
badan sekitar 3,25 kg, kepala menghadap ke serviks, dan siap
dilahirkan.
c. Persalinan
Persalinan dipengaruhi hormon relaksin, oksitosin, prostaglandin,
dan Corticotropin releasing hormone (CRH). Proses persalinan dibagi
menjadi tiga tahap, yaitu:
1. Dilatasi serviks (pembukaan), tahap yang paling lama dalam proses
persalinan. Serviks melebar sekitar 10 cm untuk jalannya kepala bayi
dan terjadi dari beberapa jam hingga 24 jam.
2. Kelahiran bayi, bayi mulai bergerak melewati serviks dan vagina.
Kelahiran bayi berlangsung selama 30-90 menit. Seorang ibu
mengontraksikan otot-otot dinding abdomen bersamaan dengan
kontraksi uterus.
3. Kelahiran plasenta, terjadi setelah bayi lahir. Uterus berkontraksi
untuk memisahkan plasenta dan miometrium dan mengeluarkannya
melalui vagina.
h. Laktasi
Setelah bayi dilahirkan, ASI sudah diproduksi dalam kelenjar payudara.
Selama kehamilan, estrogen merangsang perkembangan saluran kelenjar dan
progesteron merangsang pembentukan alveolus lobulus dalam payudara.
Plasenta mengeluarkan human placental lactogen (HPL) untuk pertumbuhan
payudara, puting, dan areola, sedangkan prolaktin dan somatomammotropin
korionik merangsang perkembangan kelenjar mamae dengan menyintesis
enzim-enzim untuk memproduksi susu dan oksitosin merangsang pengeluaran
susu.
ASI yang dikeluarkan pertama kali berwarna kekuningan disebut dengan
kolostrum. Kolostrum mengandung zat antibodi dan protein yang tinggi. Selain
itu, ASI mengandung zat gizi docosa hexaenoic acid (DHA) dan arachidonic
acid (AA) untuk menunjang pertumbuhan otak dan sistem penglihatan (retina),
laktosa untuk pertumbuhan otak, kolesterol untuk membentuk mielin jaringan
saraf, taurin untuk mengantur detak jantung, kolin untuk menigkatkan daya
ingat, serta mengandung lebih dari 100 macam enzim.
i. Penyakit dan Gangguan Sistem Reproduksi
Penyakit dan gangguan yang terjadi pada sistem reproduksi manusia,
umumnya diakibatkan oleh infeksi mikroorganisme dan dapat menular melalui
hubungan seksual. Selain itu, dapat juga ditularkan melalui cairan darah
melalui jarum suntik atau transfusi. Perlu diperhatikan bahwa, ketika seseorang
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yang terinfeksi oleh penyakit menular seksual dapat menularkan penyakit
tersebut kepada orang lain.
Selain penyakit menular seksual, organ reproduksi juga dapat mengalami
gangguan sehingga tidak dapat berfungsi dengan baik. gangguan organ
reproduksi dapat terjadi pada laki-laki maupun perempuan. Berikut penyakit
dan gangguan yang dapat terjadi pada sistem reproduksi manusia:
1. Penyakit pada sistem reproduksi
a. Keputihan, ditandai dengan keluarnya cairan kental berwarna
putih dari vagina yang biasanya berbau tidak sedap dan
mengakibatkan gatal-gatal pada daerah vagina. Keputihan
terjadi akibat infeksi oleh jamur Candida albicans (kandidiasis)
maupun bakteri Chlamydia trachomatis (klamidiasis).
b. Gonore (GO), masuknya kuman ke tubuh melalui hubungan
seks yang disebabkan oleh Neisseria gonorrhoeae. Gejala yang
dialami pendertia gonore yaitu nyeri, merah, bengkak, dan
bernanah pada alat kelaminnya.
c. Orkitis, peradangan pada salah satu atau kedua testis yang
disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia
trachomatis, E.coli, Klebsiella pneumoniae, Staphtlococcus sp.,
Streptococcus sp. dan virus Coxsackie virus, Varicella, serta
Echovirus.
d. Kanker genitalia, terjadi pada vagina, serviks, dan ovarium yang
disebabkan oleh iritasi virus.
2. Gangguan pada sistem reproduksi
a. Mioma, merupakan tumor jinak yang tumbuh di daerah otot
rahim dan dipengaruhi oleh kandungan estrogen dalam tubuh
pada perempuan usia produktif.
b. Hipogonadisme, terjadi pada laki-laki yang ditandai dengan
penurunan fungsi testis akibat gangguan hormonal atau
rendahnya konsentrasi hormon testosteron dan dapat terjadi pada
segala usia.
c. Penyempitan tuba fallopi, disebabkan oleh faktor keturunan atau
infeksi kuman yang dapat menghalangi jalan masuknya sperma
sehingga sulit mendapat keturunan.
d. Endometriosis, tumbuhnya jaringan endometrium di luar uterus
sehingga mengakibatkan nyeri pada perut, sakit pinggang, dan
nyeri saat menstruasi.
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j. Teknologi Sistem Reproduksi dan Keluarga Berencana (KB)
Penemuan berbagai teknologi dalam bidang kesehatan yang telah dicapai
saat ini merupakan ciri yang bermakana dalam kehidupan moderen. Saat ini,
teknologi dalam bidang kesehatan terus berkembang sehingga menjadi lebih
efesien, mudah, dan canggih,sehingga dapat berperan untuk mengatasi
permasalahan pada sistem reproduksi manusia. Seperti yang terjadi pada
penduduk Indonesia, tahun 2013 diperkirakan sekitar 250 juta jiwa dengan
angka pertumbuhan penduduk 1,49% per tahun.
Pertambahan penduduk yang meningkat mengakibatkan berbagai
kebutuhan terhadap sumber daya alam juga meningkat. Jika sumber daya alam
semakin menipis, dapat menimbulkan berbagai masalah kependudukan. Oleh
karena itu, dibutuhkan usaha untuk mengendalikan angka kelahiran yaitu
dengan program Keluarga Berencana (KB) atau metode kontrasepsi.
Berikut ini metode kontrasepsi yang dapat digunakan:
1. Kontrasepsi alami, dengan menggunakan sistem kalender yaitu tidak
melakukan hubungan seks selama masa subur perempuan.
2. Metode sawar mekanis, mencegah pergerakan sperma ke tuba fallopi
seperti menggunakan kondom untuk laki-laki atau perempuan serta
sterilisasi. Sterilisasi merupakan metode permanen untuk mencegah
penyatuan sperma dengan ovum melalui operasi seperti vasektomi dan
tubektomi (ligasi tuba).
3. Pencegahan ovulasi dengan pil KB menekan sekresi gonadotropin,
susuk KB (alat kontrasepsi di bawah kulit atau implan), suntik KB.
4. Penghambatan implantasi, memblokade implantasi menggunakan IUD
(intrauterine device) atau alat kontrasepsi dalam rahim (AKDR) untuk
mencegah sel telur yang telah dibuahi menempel pada dinding rahim.
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Lampiran 4
LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK 1
JUDUL : ORGAN REPRODUKSI LAKI-LAKI
Kelas :
Kelompok :
Anggota :
1.
2.
3.
4.
5.

Tujuan :
1. Melalui kegiatan diskusi dengan menggunakan pop up scrapbook peserta
didik mampu mengidentifikasi struktur dan fungsi organ reproduksi lakilaki
2. Setelah diskusi dilaksanakan peserta didik mampu mempresentasikan hasil
diskusi kelompoknya di depan kelas
Tata Cara
1.
2.
3.
4.
5.

Duduklah berdasarkan kelompok yang telah ditentukan
Isilah nama anggota kelompok yang ada di pojok kiri atas
Silakan perhatikan penjelasan dari guru
Bukalah pop up scrapbook halaman 4 sesuai dengan petunjuk yang ada
Diskusikan jawaban pertanyaan di bawah ini!

SOAL:

Isilah tabel di bawah ini sesuai nama bagian-bagian pada gambar
struktur organ reproduksi yang ditunjukan! Berilah penjelasan terkait
fungsi dari masing-masing organ reproduksi tersebut!
No
Nama
Fungsi
1.
2.
Dst.
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Lampiran 5
LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK 2
JUDUL : HORMON KELAMIN LAKI-LAKI
Kelas :
Kelompok :
Anggota :
1.
2.
3.
4.
5.

Tujuan :
1. Melalui kegiatan diskusi dengan menggunakan pop up scrapbook peserta
didik mampu mengidentifikasi peranan hormon kelamin pada laki-laki
2. Setelah diskusi dilaksanakan peserta didik mampu menyampaikan hasil
diskusi kelompoknya di depan kelas menggunakan bahasa yang santun!
Tata Cara
1.
2.
3.
4.
5.

Duduklah berdasarkan kelompok yang telah ditentukan
Isilah nama anggota kelompok yang ada di pojok kiri atas
Silakan perhatikan penjelasan dari guru
Bukalah pop up scrapbook halaman 6 sesuai dengan petunjuk yang ada
Diskusikan jawaban pertanyaan di bawah ini!

SOAL:
Jelaskan bagaimana proses pembentukan
hormon (sesuai dengan
gambaran dalam pop up scrapbook) serta jelaskan fungsi dari setiap hormon yang
dihasilkan pada tabel di bawah ini!
No
1.
2.
3.
Dst.

Urutan Proses Pembentukan
Hormon

Fungsi Hormon
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Lampiran 6
LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK 3
JUDUL : GAMETOGENESIS PADA LAKI-LAKI (SPERMATOGENESIS)
Kelas :
Kelompok :
Anggota :
1.
2.
3.
4.
5.

Tujuan :
1. Melalui kegiatan diskusi dengan menggunakan pop up scrapbook peserta
didik mampu menjelaskan proses spermatogenesis pada laki-laki
Tata Cara
1.
2.
3.
4.

Duduklah berdasarkan kelompok yang telah ditentukan
Isilah nama anggota kelompok yang ada di pojok kiri atas
Silakan perhatikan penjelasan dari guru
Bukalah pop up scrapbook halaman 8 dan 9 sesuai dengan petunjuk yang
ada
5. Diskusikan jawaban pertanyaan di bawah ini!

SOAL:
1. Bagaimana proses spermatogenses pada pop up scrapbook halaman 8?

2. Apa saja fungsi dari setiap bagian sperma yang tergambar dalam pop up
scrabook halaman 9?
No
1.
2.
Dst.

Nama

Fungsi
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Lampiran 7
LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK 4
JUDUL : ORGAN REPRODUKSI PEREMPUAN
Kelas :
Kelompok :
Anggota :
1.
2.
3.
4.
5.

Tujuan :
1. Melalui kegiatan diskusi dengan menggunakan pop up scrapbook peserta
didik mampu mengidentifikasi struktur dan fungsi pada organ reproduksi
perempuan
Tata Cara
1.
2.
3.
4.

Duduklah berdasarkan kelompok yang telah ditentukan
Isilah nama anggota kelompok yang ada di pojok kiri atas
Silakan perhatikan penjelasan dari guru
Bukalah pop up scrapbook halaman 12 dan 13 sesuai dengan petunjuk
yang ada
5. Diskusikan jawaban pertanyaan di bawah ini!
SOAL:
1. Sebutkan nama bagian-bagian struktur organ reproduksi perempuan bagian
dalam yang ditunjukan pada media pop up scrapbok halaman 12 dan
jelaskan fungsi dari setiap organ tersebut!
No
1.
2.
Dst.

Nama

Fungsi
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2.

Pada organ reproduksi perempuan bagian luar terdapat labium yaitu bagian
yang membatasi vulva. Ada dua macam labium sebutkan dan jelaskan
fungsi kedua labium tersebut!

3.

Endometrium pada dinding uterus berfungsi sebagai...
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Lampiran 8
LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK 5
JUDUL : HORMON KELAMIN PEREMPUAN
Kelas :
Kelompok :
Anggota :
1.
2.
3.
4.
5.

Tujuan :
1. Melalui kegiatan diskusi dengan menggunakan pop up scrapbook peserta
didik mampu mengidentifikasi peranan hormon kelamin pada perempuan
dengan menyusun atau memasangkan nama-nama setiap hormon pada
tabel
2. Setelah diskusi dilaksanakan peserta didik mampu menjelaskan fungsi
setiap hormon kelamin perempuan
Tata Cara
1.
2.
3.
4.
5.

Duduklah berdasarkan kelompok yang telah ditentukan
Isilah nama anggota kelompok yang ada di pojok kiri atas
Silakan perhatikan penjelasan dari guru
Bukalah pop up scrapbook halaman 15 sesuai dengan petunjuk yang ada
Diskusikan jawaban pertanyaan di bawah ini!

SOAL:
Tabel 1.1 Hormon yang dihasilkan oleh organ kelamin pada wanita
Bagian-bagian
yang Menghasilkan
Hormon
Ovarium
Uterus
Plasenta
Hipofisis
Hipotalamus

Hormon
Yang dihasilkan

Fungsi
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Lampiran 9
LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK 6
JUDUL : GAMETOGENESIS PADA WANITA
Kelas :
Kelompok :
Anggota :
1.
2.
3.
4.
5.

Tujuan :
1. Melalui kegiatan diskusi dengan menggunakan pop up scrapbook peserta
didik mampu menjelaskan proses gametogenesis pada perempuan
2. Setelah diskusi dilaksanakan peserta didik mampu mempresentasikan hasil
diskusi kelompoknya di depan kelas
Tata Cara
1. Duduklah berdasarkan kelompok yang telah ditentukan
2. Isilah nama anggota kelompok yang ada di pojok kiri atas
3. Silakan perhatikan penjelasan dari guru
4. Bukalah pop up scrapbook halaman 17 sesuai dengan petunjuk yang ada
5. Diskusikan jawaban pertanyaan di bawah ini!
SOAL:
Perhatikanlah dan jawablah pertanyaan pada media pop up scrapbook
halaman 17 pada tabel di bawah ini!
1. Apa perbedaan antara spermatogenesis dan oogenesis?
Aspek

Dst.

Spermatogenesis

Oogenesis
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2. Bagaimana perbedaan dari ciri-ciri gamet yang dihasilkan?
Aspek

Dst.

Spermatogenesis

Oogenesis
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Lampiran 10
LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK 7
JUDUL : MENSTRUASI
Kelas :
Kelompok :
Anggota :
1.
2.
3.
4.
5.

Tujuan :
1. Melalui kegiatan diskusi dengan menggunakan pop up scrapbook peserta
didik mampu menjelaskan perubahan-perubahan yang terjadi selama
siklus menstruasi
Tata Cara
1. Duduklah berdasarkan kelompok yang telah ditentukan
2. Isilah nama anggota kelompok yang ada di pojok kiri atas
3. Silakan perhatikan penjelasan dari guru
4. Bukalah pop up scrapbook halaman 19 sesuai dengan petunjuk yang ada
5. Diskusikan jawaban pertanyaan di bawah ini!
SOAL:
Setelah memperhatikan media pop up scrapbook halaman 19, jawablah
pertanyaan berikut!
1.
Jelaskan fungsi hormon dibawah ini pada saat siklus menstruasi
berlangsung!
a. FSH
b. Estrogen
c. LH
d. Progesteron
2.
Pada fase luteal jika kadar LH menurun apa yang akan terjadi?
3.

Apa yang dimaksud dengan fase sekretori pada siklus endometrium
uterus?
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Lampiran 11
LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK 8
JUDUL : FERTILISASI, GESTASI, DAN PERSALINAN
Kelas :
Kelompok :
Anggota :
1.
2.
3.
4.
5.

Tujuan :
1. Melalui kegiatan diskusi dengan menggunakan pop up scrapbook peserta
didik mampu menganalisis proses terjadinya fertilisasi, gestasi, dan
persalinan
2. Setelah diskusi dilaksanakan peserta didik mampu mempresentasikan hasil
diskusi kelompoknya
Tata Cara
1. Duduklah berdasarkan kelompok yang telah ditentukan
2. Isilah nama anggota kelompok yang ada di pojok kiri atas
3. Silakan perhatikan penjelasan dari guru
4. Bukalah pop up scrapbook halaman 21 sesuai dengan petunjuk yang ada
5. Diskusikan jawaban pertanyaan di bawah ini!
SOAL:
Setelah memperhatikan media pop up scrapbook halaman 21, jawablah
pertanyaan berikut!
1. Bagaimana proses perkembangan sel telur dari morula sampai menjadi
gastrula?

2. Bagaimana proses perkembangan embrio sampai menjadi janin?
Faktor apa saja yang dapat mempengaruhi proses tersebut?

3. Pada proses persalinan dibagi menjadi tiga tahap, yaitu dilatasi serviks,
kelahiran bayi, dan kelahiran plasenta. Jelaskan ketiga tahap tersebut!
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Lampiran 12

LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK 9
JUDUL : LAKTASI
Kelas :
Kelompok :
Anggota :
1.
2.
3.
4.
5.

Tujuan :
1. Melalui kegiatan diskusi dengan menggunakan pop up scrapbook peserta
didik mampu menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi proses
laktasi
2. Setelah diskusi dilaksanakan peserta didik mampu membuat poster tentang
penting pemberian ASI eksklusif bagi bayi untuk mengedukasikan
masyarakat
Tata Cara
1. Duduklah berdasarkan kelompok yang telah ditentukan
2. Isilah nama anggota kelompok yang ada di pojok kiri atas
3. Silakan perhatikan penjelasan dari guru
4. Bukalah pop up scrapbook halaman 23 sesuai dengan petunjuk yang ada
5. Diskusikan jawaban pertanyaan di bawah ini!
SOAL:
Setelah memperhatikan media pop up scrapbook halaman 23,
jawablah pertanyan berikut!
1. Jelaskan bagian yang memproduksi ASI pada struktur payudara?
2. ASI pertama yang berwarna kuning dan encer yang dikeluarkan tidak
lama setelah Ibu melahirkan dinamakan apa? Dan apa saja fungsi ASI
tersebut!
3. Bagaimana cara seorang Ibu merawat payudaranya pada saat
menyusui?
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Lampiran 13
LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK 10
JUDUL : PENYAKIT DAN GANGGUAN SISTEM REPRODUKSI
Kelas :
Kelompok :
Anggota :
1.
2.
3.
4.
5.

Tujuan :
1. Melalui kegiatan diskusi dengan menggunakan pop up scrapbook peserta
didik mampu menentukan jenis penyakit dan gangguan yang terjadi pada
sistem reproduksi laki-laki dan wanita
2. Setelah diskusi peserta didik mampu menjelaskan penyebab penyakit dan
gangguan pada sistem reproduksi laki-laki dan wanita serta cara
penanganannya
Tata Cara
1. Duduklah berdasarkan kelompok yang telah ditentukan
2. Isilah nama anggota kelompok yang ada di pojok kiri atas
3. Silakan perhatikan penjelasan dari guru
4. Bukalah pop up scrapbook halaman 26 sesuai dengan petunjuk yang ada
5. Diskusikan jawaban pertanyaan di bawah ini!
SOAL:
Perhatikanlah dan jawablah pertanyaan pada media pop up scrapbook
halaman 26 pada tabel di bawah ini!
1. Gangguan dan penyakit pada sistem reproduksi laki-laki
No
Nama
Penyebab
Cara
Gangguan/Penyakit
Menangani/Pencegahan
1.
2.
Dst.
2. Gangguan dan penyakit pada sistem reproduksi Wanita
No
1.
2.
Dst.

Nama
Gangguan/Penyakit

Penyebab

Cara
Menangani/Pencegahan
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Lampiran 14
LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK 11
JUDUL :TEKNOLOGI SISTEM REPRODUKSI dan KELUARGA
BERENCANAN (KB)
Kelas :
Kelompok :
Anggota :
1.
2.
3.
4.
5.

Tujuan :
1. Melalui kegiatan diskusi dengan menggunakan pop up scrapbook peserta
didik mampu memahami manfaat alat kontrasepsi dalam program
kependudukan dan KB
2. Setelah diskusi dilaksanakan peserta didik mampu menyampaikan
informasi terkait teknologi sistem reproduksi manusia
Tata Cara
1.
2.
3.
4.
5.

Duduklah berdasarkan kelompok yang telah ditentukan
Isilah nama anggota kelompok yang ada di pojok kiri atas
Silakan perhatikan penjelasan dari guru
Bukalah pop up scrapbook halaman 29 sesuai dengan petunjuk yang ada
Diskusikan jawaban pertanyaan di bawah ini!

SOAL:
Perhatikanlah dan jawablah pertanyaan pada
halaman 29 pada tabel di bawah ini!
1.

media pop up scrapbook

Jelaskan kelebihan dan kekurangan dari setiap alat kontrasepsi pada media
pop up scrapbook!
No
1.
2.
3.
Dst.

Nama Alat
Kontrasepsi

Kelebihan

Kekurangan
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Lampiran 15
Panduan Skoring LKPD 1
No
1

Soal
Nama bagian-bagian
organ reproduksi lakilaki yaitu ada 8 nama

2

Menjelaskan fungsi
masing-masing organ
reproduksi laki-laki

Nilai siswa =

Indikator
Dapat menyebutkan 8 aspek secara benar
Dapat menyebutkan 6 aspek secara benar
Dapat menyebutkan 4 aspek secara benar
Dapat menyebutkan 2 aspek secara benar
Tidak dapat menyebutkan semua aspek
Dapat menjelaskan semua aspek fungsi organ
laki-laki secara benar
Dapat menjelaskan 6 fungsi organ laki-laki
secara benar
Dapat menjelaskan 4 fungsi organ laki-laki
secara benar
Dapat menjelaskan 2 fungsi organ laki-laki
secara benar
Dapat menjelaskan 1 fungsi organ laki-laki
secara benar
Tidak dapat mejelaskan semua aspek fungsi
organ laki-laki secara benar

jumlah skor yang diperoleh
skor maksimal

X 100

Kriteria penilaian:
Nilai
X ≥ 80
66 ≤ X ≤ 79
56 ≤ X ≤ 65
50 ≤ X ≤ 55
X < 50

Kriteria
A = Baik Sekali
B = Baik
C = Cukup
D = Kurang
E = Kurang Sekali

skor
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
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Lampiran 16
Panduan Skoring LKPD 2
No
1

2

Soal
Menjelaskan proses terbentuknya
hormon pada testis, hipofisis, dan
hipotalamus

Menjelaskan fungsi dari hormon
yang dihasilkan oleh testis,
hipofisis, dan hipotalamus

Nilai siswa =

Indikator
Dapat menjelaskan proses
terbentuknya hormon pada testis,
hipofisis, dan hipotalamus secara
benar
Dapat menjelaskan sebagaian
proses terbentuknya hormon pada
testis, hipofisis, dan hipotalamus
secara benar
Tidak dapat menjelaskan semua
proses terbentuknya hormon pada
testis, hipofisis, dan hipotalamus
secara benar
Dapat menjelaskan semua fungsi
hormon yang dihasilkan oleh
testis, hipofisis, dan hipotalamus
secara benar
Dapat menjelaskan sebagaian
fungsi hormon yang dihasilkan
oleh testis, hipofisis, dan
hipotalamus secara benar
Tidak dapat menjelaskan semua
fungsi hormon yang dihasilkan
oleh testis, hipofisis, dan
hipotalamus secara benar

jumlah skor yang diperoleh
skor maksimal

X 100

Kriteria penilaian:
Nilai
X ≥ 80
66 ≤ X ≤ 79
56 ≤ X ≤ 65
50 ≤ X ≤ 55
X < 50

Kriteria
A = Baik Sekali
B = Baik
C = Cukup
D = Kurang
E = Kurang Sekali

skor
5

3

2

5

3

2
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Lampiran 17
Panduan Skoring LKPD 3
No
1

2

Soal
Proses terbentuknya
spermatogenesis

Fungsi dari struktur tubuh sperma

Nilai siswa =

Indikator
Dapat menjelaskan proses
terbentuknya speratogenesis secara
benar
Dapat menjelaskan sebagian proses
terbentuknya speratogenesis secara
benar
Tidak dapat menjelaskan proses
terbentuknya speratogenesis secara
benar
Dapat menjelaskan semua 4 aspek
fungsi dari struktur tubuh sperma
Dapat menjelaskan 3 aspek fungsi
dari struktur tubuh sperma
Dapat menjelaskan 2 aspek fungsi
dari struktur tubuh sperma
Dapat menjelaskan 1 aspek fungsi
dari struktur tubuh sperma
Tidak dapat menjelaskan semua 4
aspek fungsi dari struktur tubuh
sperma

jumlah skor yang diperoleh
skor maksimal

X 100

Kriteria penilaian:
Nilai
X ≥ 80
66 ≤ X ≤ 79
56 ≤ X ≤ 65
50 ≤ X ≤ 55
X < 50

Kriteria
A = Baik Sekali
B = Baik
C = Cukup
D = Kurang
E = Kurang Sekali

skor
5
3

2

5
4
2

1

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
146

Lampiran 18
Panduan Skoring LKPD 4
No
1.

2.

3.

Soal
Menyebutkan
nama
bagian
organ reproduksi
wanita

Menjelaskan
fungsi
organ
reproduksi pada
wanita

Pada
organ
reproduksi wanita
bagian
luar
terdapat labium
yaitu bagian yang
membatasi vulva.
Ada dua macam
labium sebutkan
dan
jelaskan
fungsi
kedua
labium tersebut

Indikator
Dapat menyebutkan semua 7 aspek organ reproduksi wanita
secara benar
Dapat menyebutkan 5 aspek organ reproduksi wanita secara
benar
Dapat menyebutkan 3 aspek organ reproduksi wanita secara
benar
Dapat menyebutkan 1 aspek organ reproduksi wanita secara
benar
Dapat menjelaskan fungsi semua 7 aspek organ reproduksi
wanita secara benar
Dapat menjelaskan fungsi semua 5 aspek organ reproduksi
wanita secara benar
Dapat menjelaskan fungsi semua 3 aspek organ reproduksi
wanita secara benar
Dapat menjelaskan fungsi semua 1 aspek organ reproduksi
wanita secara benar
Tidak dapat menjelaskan fungsi semua 7 aspek organ
reproduksi wanita secara benar
Dapat menyebutkan dan menjelaskan fungsi kedua labium
pada bagian vulva secara benar
Dapat menyebutkan nama kedua labium dan satu fungsi
menjelaskan labium pada bagian vulva secara benar
Dapat menyebutkan satu labium dan menjelaskan fungsi kedua
labium pada bagian vulva secara benar
Dapat menyebutkan kedua labium dan tidak dapat menjelaskan
fungsi kedua labium pada bagian vulva secara benar
Tidak dapat menyebutkan nama dan menjelaskan fungsi semua
labium pada bagian vulva secara benar

Nilai siswa =

jumlah skor yang diperoleh

X 100

skor maksimal

Kriteria penilaian:
Nilai
X ≥ 80
66 ≤ X ≤ 79
56 ≤ X ≤ 65
50 ≤ X ≤ 55
X < 50

Kriteria
A = Baik Sekali
B = Baik
C = Cukup
D = Kurang
E = Kurang Sekali

skor
4
3
2
1
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
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Lampiran 19
Panduan Skoring LKPD 5
No
1.

2.

Soal
Pemasangan hormon yang
dihasilkan organ reoroduksi
wanita yaitu ovarium,
uterus, plasenta, hipofisis
dan hipotalamus

Menjelaskan fungsi setiap
hormon yang dihasilkan
oleh ovarium, uterus,
plasenta, hipofisis dan
hipotalamus

Nilai siswa =

Indikator
Dapat memasangkan semua 8 aspek hormon yang
dihasilkan oleh organ reproduksi wanita secara benar
Dapat memasangkan semua 6 aspek hormon yang
dihasilkan oleh organ reproduksi wanita secara benar
Dapat memasangkan semua 4 aspek hormon yang
dihasilkan oleh organ reproduksi wanita secara benar
Dapat memasangkan semua 2 aspek hormon yang
dihasilkan oleh organ reproduksi wanita secara benar
Tidak dapat memasangkan semua 8 aspek hormon
yang dihasilkan oleh organ reproduksi wanita secara
benar
Dapat menjelaskan semua fungsi hormon yang
dihasilkan oleh ovarium, uterus, plasenta, hipofisis
dan hipotalamus secara benar
Dapat menjelaskan 6 fungsi hormon yang dihasilkan
oleh ovarium, uterus, plasenta, hipofisis dan
hipotalamus secara benar
Dapat menjelaskan 4 fungsi hormon yang dihasilkan
oleh ovarium, uterus, plasenta, hipofisis dan
hipotalamus secara benar
Dapat menjelaskan 2 fungsi hormon yang dihasilkan
oleh ovarium, uterus, plasenta, hipofisis dan
hipotalamus secara benar
Tidak dapat menjelaskan semua fungsi hormon yang
dihasilkan oleh ovarium, uterus, plasenta, hipofisis
dan hipotalamus secara benar

jumlah skor yang diperoleh
skor maksimal

Kriteria penilaian:
Nilai
X ≥ 80
66 ≤ X ≤ 79
56 ≤ X ≤ 65
50 ≤ X ≤ 55
X < 50

Kriteria
A = Baik Sekali
B = Baik
C = Cukup
D = Kurang
E = Kurang Sekali

X 100

skor
5
4
3
2
1

5

4

3

2

1
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Lampiran 20
Panduan Skoring LKPD 6
No
1.

2.

Soal
Perbedaan antara
spermatogenesis dan
oogenesis

Perbedaan ciri-ciri gamet
yang dihasilkan oleh
spermatogenesis dan
oogenesis

Nilai siswa =

Indikator
Dapat menyebutkan perbedaan
spermatogenesis dan oogenesis secara
benar
Dapat menyebutkan sebagian perbedaan
spermatogenesis dan oogenesis secara
benar
Tidak dapat menyebutkan perbedaan
spermatogenesis dan oogenesis secara
benar
Dapat menyebutkan perbedaan ciri-ciri
gamet yang dihasilkan oleh
spermatogenesis dan oogenesis secara
benar
Dapat menyebutkan sebagaian ciri-ciri
gamet yang dihasilkan oleh
spermatogenesis dan oogenesis secara
benar
Tidak dapat menyebutkan ciri-ciri dari
gamet yang dihasilkan oleh
spermatogenesis dan oogenesis

jumlah skor yang diperoleh
skor maksimal

Kriteria penilaian:
Nilai
X ≥ 80
66 ≤ X ≤ 79
56 ≤ X ≤ 65
50 ≤ X ≤ 55
X < 50

Kriteria
A = Baik Sekali
B = Baik
C = Cukup
D = Kurang
E = Kurang Sekali

X 100

skor
5

3

1

5

3

1
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Lampiran 21
Panduan Skoring LKPD 7
No
1.

2.

3.

Soal
Menjelaskan fungsi
hormon yang dihasilkan
pada siklus menstruasi
yaitu FSH, estrogen, LH,
progesteron

Pada fase luteal jika kadar
LH menurun apa yang
akan terjadi?

Apa yang dimaksud
dengan fase sekretori
pada siklus endometrium
uterus?

Nilai siswa =

Indikator
Dapat menjelaskan fungsi semua 4 aspek
hormon yang dihasilkan pada skilus menstruasi
secara benar
Dapat menjelaskan fungsi 3 aspek hormon yang
dihasilkan pada skilus menstruasi secara benar
Dapat menjelaskan fungsi 2 aspek hormon yang
dihasilkan pada skilus menstruasi secara benar
Dapat menjelaskan fungsi 1 aspek hormon yang
dihasilkan pada skilus menstruasi secara benar
Tidak dapat menjelaskan semua fungsi hormon
yang dihasilkan pada siklus menstruasi secara
benar
Dapat menjelaskan proses yang terjadi pada fase
luteal jika kadar LH menurun secara benar
Dapat menjelaskan sebagian proses yang terjadi
pada fase luteal jika kadar LH menurun secara
benar
Tidak dapat menjelaskan proses yang terjadi
pada fase luteal jika kadar LH menurun secara
benar
Dapat menjelaskan fase sekretori pada siklus
endometrium uterus secara benar
Dapat menjelaskan sebagian fase sekretori pada
siklus endometrium uterus secara benar
Tidak dapat menjelaskan fase sekretori pada
siklus endometrium uterus secara benar

jumlah skor yang diperoleh
skor maksimal

X 100

Kriteria penilaian:
Nilai
X ≥ 80
66 ≤ X ≤ 79
56 ≤ X ≤ 65
50 ≤ X ≤ 55
X < 50

Kriteria
A = Baik Sekali
B = Baik
C = Cukup
D = Kurang
E = Kurang Sekali

skor
5

4
3
2
1

5
3

1

4
2
1
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Lampiran 22
Panduan Skoring LKPD 8
No
1.

2.

3.

Soal
Bagaimana proses
perkembangan sel telur
dari morula sampai
menjadi gastrula?

Bagaimana proses
perkembangan embrio
sampai menjadi janin?
Faktor apa saja yang
dapat mempengaruhi
proses tersebut?

Pada proses persalinan
dibagi menjadi tiga tahap,
yaitu dilatasi serviks,
kelahiran bayi, dan
kelahiran plasenta.
Jelaskan ketiga tahap
tersebut!

Nilai siswa =

Indikator
Dapat menjelaskan proses perkembangan sel telur dari
morula sampai gastrula secara benar
Dapat menjelaskan sebagian proses perkembangan sel
telur dari morula sampai gastrula secara benar
Tidak dapat menjelaskan proses perkembangan sel
telur dari morula sampai gastrula secara benar
Dapat menjelaskan proses perkembagan dan faktor
yang mempengaruhi proses embrio menjadi janin
secara benar
Dapat menjelaskan sebagian proses perkembagan dan
faktor yang mempengaruhi proses embrio menjadi
janin secara benar
Dapat menjelaskan proses perkembagan dan tidak
dapat menjelaskan faktor yang mempengaruhi proses
embrio menjadi janin secara benar
Tidak dapat menjelaskan proses perkembagan dan
dapat menjelaskan faktor yang mempengaruhi proses
embrio menjadi janin secara benar
Tidak dapat menjelaskan proses perkembagan dan
faktor yang mempengaruhi proses embrio menjadi
janin secara benar

skor
5

Dapat menjelaskan semua tahap pada persalinan secara
benar
Dapat menjelaskan 2 tahap pada persalinan secara
benar
Tidak dapat menjelaskan tahap pada persalinan secara
benar

5

jumlah skor yang diperoleh
skor maksimal

Kriteria penilaian:
Nilai
X ≥ 80
66 ≤ X ≤ 79
56 ≤ X ≤ 65
50 ≤ X ≤ 55
X < 50

Kriteria
A = Baik Sekali
B = Baik
C = Cukup
D = Kurang
E = Kurang Sekali

X 100

3
1
5

4

3

2

1

3
1
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Lampiran 23
Panduan Skoring LKPD 9
No
1.

2.

3.

Soal
Menjelaskan bagian
yang memproduksi
ASI pada struktur
payudara

Menyebutkan nama
ASI yang pertama kali
keluar setelah Ibu
melahirkan dan
menjelaskan fungsi
dari ASI tersebut

Cara seorang Ibu
merawat payudara
pada saat menyusui

Indikator
Dapat menjelaskan tempat pada struktur payudara yang
memproduksi ASI secara benar
Dapat menjelaskan sebagian tempat pada struktur payudara
yang memproduksi ASI secara benar
Tidak dapat menjelaskan tempat pada struktur payudara
yang memproduksi ASI secara benar
Dapat menyebutkan nama ASI pertama Ibu setelah
melahirkan dan menjelaskan fungsi ASI tersebut secara
benar
Dapat menyebutkan nama ASI pertama Ibu setelah
melahirkan dan menjelaskan sebagian fungsi ASI tersebut
secara benar
Tidak dapat menyebutkan nama ASI pertama Ibu setelah
melahirkan dan dapat menjelaskan fungsi ASI tersebut
secara benar
Dapat menyebutkan nama ASI pertama Ibu setelah
melahirkan dan tidak dapat menjelaskan fungsi ASI tersebut
secara benar
Tidak dapat menyebutkan nama ASI pertama Ibu setelah
melahirkan dan menjelaskan fungsi ASI tersebut secara
benar

skor
4

Dapat menjelaskan cara seorang Ibu merawat payudara saat
menyusui secara benar
Dapat menjelaskan sebagian cara seorang Ibu merawat
payudara saat menyusui secara benar
Tidak dapat menjelaskan cara seorang Ibu merawat
payudara saat menyusui secara benar

4

Nilai siswa =

jumlah skor yang diperoleh
skor maksimal

X 100

Kriteria penilaian:
Nilai
X ≥ 80
66 ≤ X ≤ 79
56 ≤ X ≤ 65
50 ≤ X ≤ 55
X < 50

Kriteria
A = Baik Sekali
B = Baik
C = Cukup
D = Kurang
E = Kurang Sekali

2
1
5

4

3

2

1

2
1
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Lampiran 24
Panduan Skoring LKPD 10
No
1.

2.

Soal
Menyusun dan menjelaskan
6 Penyakit dan gangguan
pada sistem reproduksi
laki-laki :
a. Menyusun nama
penyakit dan gangguan
b. cara menangani atau
pencegahan

Menyusun dan menjelaskan
6 Penyakit dan gangguan
pada sistem reproduksi
wanita :
a. Menyusun nama
penyakit dan gangguan
b. cara menangani atau
pencegahan

Nilai siswa =

Indikator
Dapat menyebutkan semua 6 aspek dan
menjelaskan cara pencegahan secara benar
Dapat menyebutkan semua 4 aspek dan
menjelaskan cara pencegahan secara benar
Dapat menyebutkan semua 2 aspek dan
menjelaskan cara pencegahan secara benar
Dapat menyebutkan semua 6 aspek dan tidak dapat
menjelaskan cara pencegahan secara benar
Tidak dapat menyebutkan semua 6 aspek dan
menjelaskan cara pencegahan secara benar
Dapat menyebutkan semua 6 aspek dan
menjelaskan cara pencegahan secara benar
Dapat menyebutkan semua 4 aspek dan
menjelaskan cara pencegahan secara benar
Dapat menyebutkan semua 2 aspek dan
menjelaskan cara pencegahan secara benar
Dapat menyebutkan semua 6 aspek dan tidak dapat
menjelaskan cara pencegahan secara benar
Tidak dapat menyebutkan semua 6 aspek dan
menjelaskan cara pencegahan secara benar

jumlah skor yang diperoleh
skor maksimal

X 100

Kriteria penilaian:
Nilai
X ≥ 80
66 ≤ X ≤ 79
56 ≤ X ≤ 65
50 ≤ X ≤ 55
X < 50

Kriteria
A = Baik Sekali
B = Baik
C = Cukup
D = Kurang
E = Kurang Sekali

skor
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
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Lampiran 25
Panduan Skoring LKPD 11
No
1.

Soal
Menjelaskan kelebihan dan
kekurangan 5 alat kontrasepsi

Nilai siswa =

Indikator
Dapat menjelaskan kelebihan dan
kekurangan 5 alat kontraspesi secara
benar
Dapat menjelaskan kelebihan dan
kekurangan 4 alat kontrasepsi secara
benar
Dapat menjelaskan kelebihan dan
kekurangan 3 alat kontrasepsi secara
benar
Dapat menjelaskan kelebihan dan
kekurangan 2 alat kontrasepsi secara
benar
Dapat menjelaskan kelebihan dan
kekurangan 1 alat kontraspesi secara
benar
Tidak dapat menjelaskan kelebihan
dan kekurangan 6 alat kontraspesi
secara benar

jumlah skor yang diperoleh
skor maksimal

Kriteria penilaian:
Nilai
X ≥ 80
66 ≤ X ≤ 79
56 ≤ X ≤ 65
50 ≤ X ≤ 55
X < 50

Kriteria
A = Baik Sekali
B = Baik
C = Cukup
D = Kurang
E = Kurang Sekali

X 100

skor
10

8

6

4

2

1

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
154

Lampiran 26
Jawaban LKPD 1
No
1.

Nama
Kantong kemih

Fungsi
Tempat penyimpanan urine hasil penyaringan dari ginjal.

2.

Skrotum

3.

Vas deferens

4.

Penis

5.

Kelenjar prostat

6.

Rektum

Sebagai fasia (selaput pembungkus otot) dan bagian luar
yang berwarna gelap mengandung kelenjar keringat dan
lapisan otot bagian dalam akan berelaksasi saat udara panas
dan berkontraksi saat suhu dingin untuk mempertahankan
suhu potimal dalam pembentukan sperma
saluran yang dilalui sperma dari epididimis menuju vesikula
seminalis (kantong sperma)
Untuk memasukan sperma ke saluran kelamin wanita dan
terdapat tiga rongga. Dua rongga bagian atas tersusun atas
jaringan spons korpus kavernosa dan satu rongga di bagian
bawah tersusun atas spongiosum untuk membungkus uretra
Tempat menghasilkan cairan basa yang menyerupai susu
pada cairan sperma dan mengandung kolesteril, garam, dan
fosfolipid
Tempat penyimpanan sementara feses

7.

Vesikula seminalis

8.

Epididimis

menghasilkan cairan sebagai sumber energi dan
memudahkan gerak sperma dan menormalkan keasaman
pada saluran reproduksi wanita saat koitus
Tempat pematangan dan penyimpanan sperma sementara
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Lampiran 27
Jawaban LKPD 2
No
1.

2.

3.

4.

Urutan Proses Pembentukan Hormon

Fungsi Hormon

Kelenjar hipothalamus memproduksi
GnRH (Gonadtropin releasing hormone).
Kemudian GnRH mempengaruhi kelenjar
hipofisis untuk memproduksi LH
(Luteinizing hormone) dan FSH (Foliclle
stimulating hormone).
Hormon FSH yang diproduksi oleh
kelenjar hipofisis mempengaruhi testis
kemudian mempengaruhi sel-sel sertoli
untuk memproduksi ABP (androgen
binding protein
Hormon LH yang diproduksi oleh
kelenjar hipofisis mempengaruhi sel-sel
leyding dalam testis untuk memproduksi
testosteron

GnRH berfungsi merangsang kelenjar

Testosteron berikatan dengan ABP untuk
memasuki tubulus seminiferus dan
memulai proses spermatogensis. Selain
itu, testosteron juga mempengaruhi tanda
seks sekunder pada laki-laki (pembesaran
jakun, perubahan pita suara, peningkatan
masa otot)

ABP berfungsi untuk meningkatkan sintesis

hipofisis untuk mengeluarkan LH dan FSH

LH berfungsi merangsang sel-sel interstisial
dalam testis untuk berkembang dan
menyekresikan testosteron
LH berfungsi merangsang testosteron untuk
memproduksi spermatogenesis

protein untuk memulai proses
spermatogenesis
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Lampiran 28
Jawaban LKPD 3
No
soal
1

2

Jawaban
Tahapan pembentukan spermatogenesis :
1. Mitosis
Spermatogonium berkromosom diploid (2n) terletak dekat membran
basalis tubulus seminiferus dan berproflisasi melalui pembelahan secara
mitosis serta berdiferensiasi menjadi spermatosit primer (2n)
2. Meiosis
Spermatosit primer (2n) membelah pada meiosis I ( membentuk dua
spermatosit sekunder (n) ) kemudian dua spermatosit sekunder (n)
membelah pada meiosis II menjadi empat spermatid (n)
3. Spermatogenesis
Masing-masing dari spermatid (n) mengalami maturasi (pematangan)
menjadi spermatozoid (sperma) yang berkromosom haploid (n).
1. Akrosom, menghasilkan enzim Hialuronidase yang berfungsi untuk
menembus dinding sel telur
2. Nukleus, mengandung DNA atau informasi genetik yang akan
diwariskan
3. Mitokondria, tempat pembentukan energi
4. Ekor , sebagai alat pergerakan sperma untuk mencapai sel telur
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Lampiran 29
Jawaban LKPD 4
1. Sebutkan nama bagian-bagian struktur organ reproduksi wanita bagian
dalam yang ditunjukan pada media pop up scrapbok halaman 14 dan 15 !
Dan jelaskan fungsi dari setiap organ tersebut!
No
1.

Nama
Ovarium

2.

Korpus luteum

3.
4
5

Folikel
Tuba fallopi
Uterus

6

Endometrium

7

Vagina

8

Serviks

Fungsi
Tempat oogenesis dan menghasilkan hormon estrogen
dan progesteron
Tempat penghasil hormon progesteron yang berguna
untuk mengatru siklus menstruasi, mengembangkan
jaringan payudara dan melindungi endometrium pasca
menopuase
Tempat mengekresikan hormon estrogen
Tempat terjadinya fertilisasi antara sel telur dan sperma
Tempat pertumbuhan dan perkembangan embrio
sampai menjadi janin
Lapisan pembatas rongga rahim dan kaya akan
pembuluh darah
Sebagai organ kopulasi serta tempat jalan aliran
menstruasi dan kelahiran bayi
Melindungi rahim dari infeksi dan jalan masuk sperma

2. Pada organ reproduksi wanita bagian luar terdapat labium yaitu bagian
yang membatasi vulva. Ada dua macam labium sebutkan dan jelaskan
fungsi kedua labium tersebut!
a. Labium major, melindungi organ reproduksi wanita dan ditutupi
oleh rambut.
b. Labium minor, melindungi organ reproduksi bagian dalam
wanita, membatasi vulva dan mengandung kelenjar sebasea dan
beberapa kelenjar keringat
3. Endometrium pada dinding uterus berfungsi tempat untuk embrio
berimplantasi dan berkembang menjadi janin. Jika tidak ada pembuahan
maka dinding yang menebal akan luruh pada saat fase menstruasi.
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Lampiran 30
Jawaban LKPD 5
Organ
Ovarium

Uterus
Plasenta

Hipofisis

Hipotalamus

Hormon
1. Estrogen
2. Progesteron

Fungsi
1. Estrogen, mempengaruhi pertumbuhan organ
reproduksi, kelenjar mamae, sekresi carian
pada serviks untuk memudahkan sperma
masuk ke uterus dan proses kelahiran
2. Progesteron, merangsang pertumbuhan
endometrium uterus untuk persiapan
implantasi zigot, menghambat kontraksi
uterus, merangsang pertumbuhan sel-sel
alveolar kelenjar mamae, mengingkatkan
viskositas mukus serviks sehingga
menghambat masuknya sperma serta dapat
mengingkatkan suhu tubuh
Prostaglandin
Mempengaruhi robeknya folikel saat ovulasi dan
merangsang kontraksi uterus saat kelahiran
1. Tirotropin
1. Tirotropin korionik, meningkatkan laju
korionik
metabolisme pada ibu hamil
2. CRH
2. CRH (corticotropin releasing hormone),
(corticotropin
memacu produksi estrogen plasenta dan
releasing
perubahan paru-paru janin untuk menghirup
hormone)
udara
1. LH (luteinizing 1. LH (luteinizing hormone), merangsang
hormone)
ovarium untuk memproduksi estrogen dan
2. FSH (follicle
progesteron, memacu pertumbuhan kropus
stimulating
luteum dan ovulasi
hormone)
2. FSH (follicle stimulating hormone),
merangsang ovarium untuk memproduksi
estrogen dan progesteron, memacu
pertumbuhan dan perkembangan folikel (sel
telur)
Oksitosin
Merangsang kontraksi otot polos uterus selama
proses kelahiran dan merangsang kelenjar mamae
untuk pengeluaran air susu
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Lampiran 31
Jawaban LKPD 6
1. Apa perbedaan antara spermatogenesis dan oogenesis?
Aspek
Tempat
Waktu terjadinya

Sel induk yang
membelah
Tahapan

Spermatogenesis
Oogenesis
Tubulus
seminiferus Ovarium
dalam testis
Mulai
pubertas
dan Pralahir,
pascalahir,
selama hidupnya
pasca pubertas hingga
menopuse
Spermatogonium (2n)
Oogonium (2n)
1 spermatogonium
spermatosit
2
spermatosit sekunder
4 spermatid
4
sepramtozoa

1

1 oogonium
1 oosit
primer
1 oosit
sekunder dan 1 badan
polar
1 ootid dan 2
badan polar
1
ovum

2. Bagaimana perbedaan dari ciri-ciri gamet yang dihasilkan?
Aspek
Hasil
Bentuk

Jumlah produk
Ukuran

Gerak

Spermatogenesis
4 spermarozoid (n)

Oogenesis
1 ovum (n) dan 3 badan
polar (n)
Kepala berbentuk oval,
Bulat dan berukuran besar,
panjang 5-6 mikrometer, lebar terdiri dari membran
2,5-3,5 mikrometer, memiliki vitelin (selaput tipis
tutup terdefinisi (akrosom)
transparan membungkus
yang mencakup 40%-70%
sel telur), zona pelusida
dari kepala, terdapat leher,
dan korona radiata
bagian tengah atau ekor yang
panjang.
Ratusan juta sperma
1 ovum per bulan
Sama
Berbeda, ovum berukuran
lebih besar dari pada badan
polar
Cepat
Lambat
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Lampiran 32
Jawaban LKPD 7
1. Jelaskan fungsi hormon dibawah ini pada saat siklus menstruasi
berlangsung!
No
1

Hormon
FSH

2

Estrogen

3

LH

4

Progesteron

Fungsi
Merangsang pembentukan folikel de graaf
dalam ovarium dan memacu pembentukan
estrogen
Merangsang kelenjar hipofisis untuk
memproduksi LH dan menghambat produksi
FSH
Merangsang ovulasi dan perkembangan korpus
luteum dan merangsang ovarium untuk
memproduksi progesteron
Memacu pertumbuhan endometrium uterus
hingga siap untuk implantasi embrio,
menghambat produksi FSH oleh kelenjar
hipofisis dan menghambat produksi LH

2. Pada fase luteal jika kadar LH menurun apa yang akan terjadi?
Jawaban: Kadar LH yang rendah menyebabkan korpus luteum (badan
kuning) mengalami kemunduran dan berubah menjadi korpus albikan
(badan putih) sehingga kadar estrogen dan progesteron menurun dengan
cepat.
3. Apa yang dimaksud dengan fase sekretori pada siklus endometrium
uterus?
Jawaban: Fase sekretori merupakan fase yang terjadi setelah ovulasi atau
terbentuknya korpus luteum yang memproduksi progesteron dalam jumlah
yang besar dan estrogen. Progesteron akan mengubah endometrium yang
tebal menjadi jaringan yang kaya akan pembuluh darah dan glikogen dari
hasil sekresi kelenjar untuk mendukung kehidupan embrio jika terjadi
pembuahan dan implantasi. Jika tidak terjadi pembuahan dan implantasi,
maka endometrium akan meluruh dan terjadilah pendarahan (menstruasi)
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Lampiran 33
Jawaban LKPD 8
No
1.

Soal
Bagaimana proses
perkembangan sel
telur dari morula
sampai menjadi
gastrula?

2.

Bagaimana proses
perkembangan
embrio sampai
menjadi janin?
Faktor apa saja yang
dapat mempengaruhi
proses tersebut?

3.

Pada proses
persalinan dibagi
menjadi tiga tahap,
yaitu dilatasi serviks,
kelahiran bayi, dan
kelahiran plasenta.
Jelaskan ketiga tahap
tersebut!

Jawaban
Setelah terjadi proses pembuahan (fertilisasi) dalam tuba fallopi, zigot
yang dihasilkan dari fertilisasi mengalami pembelahan sel berulang-ulang
yaitu membelah menjadi dua sel, empat sel, sampai terjadi pembelahan sel
menjadi 32 sel yang berkelompok yang disebut morula. Morula
mengalami pembelahan untuk membentuk blastula yang didalamnya
terdapat rongga yang disebut blastosol. Bastula terdiri atas sel-sel bagian
luar dan dalam, sel bagian luar disebut trofoblas yang membantu
implantasi blastula pada uterus dan berkembang membentuk plasenta dan
membran kehamilan. Sedangkan sel-sel bagian blastula akan berkembang
menjadi calon embrio yang dilindungi dua lapisan yaitu ektoderm (lapisan
luar) dan endoderm (lapisan dalam) dan blastula berkembang menjadi
gastrula. Pada fase gastula di antara ektoderm dan endoderm terbentuk
sebuah lapiasan yaitu mesoderm.
Embrio berkembang menjadi janin melalui beberapa tahapan yaitu fase
morula terjadinya pembelahan sel berulang-ulang dan membentuk blastula
yang terdiri dari sel bagian luar disebut trofoblas yang berkembang
membentuk plasenta sedangkan sel bagian dalam berkembang menjadi
embrio. Selanjutnya blastula berkembang menjadi gastrula yang memiliki
tiga lapisan untuk membentuk bagian tubuh yang terjadi pada minggu ke 4
- 8 yaitu ektoderm membentuk epidermis kulit dan sistem saraf, endoderm
membentuk saluran dan kelenjar pencernaan, serta mesoderem
membentuk rangka otot, sistem peredaran darah, sistem ekskresi, dan
sistem reprodukasi. Pada minggu ke 9 sampai beberapa saat sebelum lahir
terjadi penyempurnaan organ dan pertumbuhan tubuh sehingga terbentuk
fetus (janin).
Faktor-faktor yang mempengaruhi proses perkembangan embrio menjadi
janin:
1. Ketidaksempurnaan pada janin (kelainan kromosom dan infeksi)
2. Asupan makanan ibu selama hamil
3. Kekurangan asupan asam folat
4. Infeksi selama kehamilan
5. Pola hidup yang tidak sehat
1. Dilatasi serviks (pembukaan)
serviks melebar untuk jalan kepala bayi sekitar 10 cm dan
menggunakan waktu yang cukup lama yang dimulai dari beberapa jam
hingga 24 jam
2. Kelahiran bayi
Bayi mulai bergerak melewati serviks dan vagina dan dapat dibantu
oleh ibu dengan cara mengontrasikan otot-otot dinding abdomen
bersamaan dengan kontraksi uterus. Kelahiran bayi berangsung selama
30-90 menit
3. Kelahiran plasenta
Terjadi setelah bayi lahir. Uterus berkontraksi lagi untuk memisahkan
plasenta dari miometrium dan mengeluarkannya melalui vagina dan
proses ini berlangsung selama 15-30 menit.
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Lampiran 34
Jawaban LKPD 9
No
1

2

3

Soal
Jelaskan bagian yang
memproduksi ASI pada
struktur payudara?

ASI pertama yang berwarna
kuning dan encer yang
dikeluarkan tidak lama
setelah Ibu melahirkan
dinamakan apa? Dan apa saja
fungsi ASI tersebut!
Bagaimana cara seorang Ibu
merawat payudaranya pada
saat menyusui?

Jawaban
Selama proses kehamilan estrogen merangsang
perkembangan duktus (saluran kelenjar dan
progesteron merangsang pembentukan alveolus
lobulus tempat memproduksi ASI. Pada
kehamilan 2 bulan, plasenta mengeluarkan
bayank HPL untuk membentuk payudara, puting
dan areola. Prokatin dan somatomammotropin
korionik merangsang perkembangan kelenjar
mamae dengan menyintesis enzim-enzim untuk
memproduksi susu
ASI pertama yang dikeluarkan setelah bayi lahir
yaitu kolostrum. Kolostrum sangat baik bagi
bayi karena mengandung sel darah putih dan
antibodi yang tinggi, terutama imunoglobulin A
(IgA) yang dapat melindungi usus dari infeksi
serta mencegah alergi pada makanan.
Cara merawat payudara seorang ibu yang
sedang menyusui:
1. Kompres puting susu dengan kasa yang
diberi minyak atau baby oil kurang lebih 3
menit, kemudian bersihkan
2. Tarik puting susu dan putar searah jarum
jam menggunakan ibu jari dan telunjuk
untuk memastikan tidak ada kotoran pada
puting. Saat puting tenggelam dengan kedua
ibu jari tekan daerah areola tarik ke kanan,
kiri, ata, bawah secara bersamaan dan
bergantian sebanyak 10-15 kali. Lakukan
secara bergantian pada payudara kiri dan
kanan
3. Beri kedua tangan sedikit minyak atau baby
oil kemudian tiga jari tangan kanan atau kiri
membuat pijatan ringan memutar dari
payudara pangkal ke arah puting
merangsang peredaran pembuluh darah
sekitar payudara. Lakukan pada kedua
payudara kiri dan kanan
4. Kemudian keluarkan sedikit ASI untuk
memastikan tidak ada sumbatan pada puting
susu.
5. Menggunakan kutang yang menyangga
payudara
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Lampiran 35
Jawaban LKPD 10
1. Gangguan dan penyakit pada sistem reproduksi laki-laki
No

1.

Nama
Gangguan/
Penyakit
Uretritis

2.

Orkitis

3.

Prostatitis

4.

Epididimit
is

5.

Kriptorkid
isme

6.

Ginekoma
stia

Penyebab

Keluarnya cairan putih kental dari alat
kelamin, terasa panas atau sakit saat
buang air kecil, gatal, dan iritasi pada
alat kelamin yang disebabkan oleh
Chlamydia trachomatis dan
Ureplasma urealyticum atau virus
herpes.
Peradangan pada salah satu atau kedua
testis akibat sejumlah bakteri dan
virus. Virus yang paling sering
mengakibatkan terjadinya orkitis
adalah virus gondongan (mumps) dan
bakteri Neisseria gonorhoeae, E. coli,
Streptococcus sp.
Kelainan pada prostat akibat inflamasi
baik oleh bakteri maupun non bakteri
pada kelenjar prostat. Salah satu
bakteri penyebab prostatis adalah
Escherichia coli.
Peradangan pada saluran reproduksi
akibat iritasi oleh zat kimia,
komplikasi prostatektomi
(pengangkatan prostat), infeksi
mikroorganisme (misalnya bakteri
colifroms), dan infeksi klamidial.
Gagalnya satu atau dua testis untuk
turun dari rongga abdomen ke dalam
skrotum
Pembesaran payudara karena produksi
estrogen yang berlebihan

Cara Menangani/Pencegahan

Pengobatan menggunakan antibiotik
maupun antivirus seperti azithromycin,
doxycycline, ofloxacin, dan asiklovir

Menggunakan antibiotik, imunisasi
terhadap gondok, menghindar perilaku seks
yang tidak aman dan untuk menghilangkan
nyeri dapat meminum obat pereda nyeri

Menggunakan antibiotik, obat anti-nyeri
(ibuprofen,)obat pelemas otot, menjaga
kebersihan organ reproduksi untuk
mencegah masuknya bakteri
Menghindari mengangkat beban berat,
menggunakan obat pereda nyeri (ibuprofen)
untuk meredakan rasa sakit dan antibiotik
(doxycyline dan ciprofloxacin) mengurangi
infeksi sesuai dengan resep dari dokter
Operasi (orchidopexy), terapi hormon
(human chorionic gonadotropin), dan
menerapkan gaya hidup sehat
Menghindari komsumsi alkohol, suplemen
penambah otot (steroid), sedot lemak
(bedah untuk memuang lemak pada
payudara) dan mastektomi membuang
jaringan kelenjar pada payudara
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2. Gangguan dan penyakit pada sistem reproduksi Wanita
No

1.

Nama
Gangguan/
Penyakit
Kandidiasi
s Vaginalis

2.

Kanker
Genitalia

3.

Mioma

4.

Amenore

5.

Mola
Hidatidosa

6.

Endometri
osis

Penyebab

Keluarnya cairan berwarna putih
seperti susu, bergumpal, terasa gatal
dan panas, serta kemerahan di daerah
kelamin yang disebabkan oleh jamur
Terjadi pada vagina, serviks, dan
ovarium akibat iritasi virus

Cara Menangani/Pencegahan

Menjaga kebersihan daerah kewanitaan dan
tidak lembab dengan menggunakan pakaian
dalam yang dapat menyerap keringat atau
terbuat dari jenis kain katun
Menjaga kebersihan vagina, selalu
melakukan seks yang aman, tidak merokok,
dan rajin melakukan pemeriksaan kesehatan
organ reproduksi seperti pap smear, tes
HPV DNA serta pemeriksaan biopsi
kerucut.
Tumor jinak yang tumbuh di daerah
Terapi hormonal, miektomi, histerektomi,
otot rahim dipengaruhi oleh
pola makan sehat, tidak merokok atau
kandungan estrogen dalam tubuh.
mengkomsumsi alkohol.
Tidak terjadinya menstruasi
Pola hidup sehat (makanan bergizi dan
disebabkan oleh kelainan bawaan pada seimbang, berolahraga rutin, tidak
sistem reproduksi, kelainan kromosom, mengkomsumsi alkohol, obat-obatan),
hipoglikemia, dan penurunan berat
pengobatan secara konvensional dengan
badan yang terlalu ekstrem
pengobatan hormonal dan pengobatan
herbal
Kegagalan pada pembentukan janin
Melakukan terapi mola hidatidosa melalui
akibat kekurangan gizi atau gangguan
tiga tahap yaitu perbaikan keadaan umum
sistem peredaran darah rahim
(koreksi dehidrasi dan transfusi darah jika
ada anemia), pengeluaranjaringan mola
dengan cara kuretase dan histerektomi,
pemeriksaan tindak lanjut (lama
pengawasan selama 1-2 tahun)
Tubuhnya jaringan endometrium di
Terapi hormon untuk menghentikan
luar uterus disebabkan oleh darah haid produksi hormon estrogen, operasi (
yang terdapat pada jaringan
laparoskopi, laparotomi, dan histerektomi)
endometrium yang ikut terangkut dan
dan pemberian obat antiinflamasi
menempel pada tempat yang tidak
nonsteroid
seharusnya sehingga peningkatan
respon imunologik dalam peritoneum
dan terjadi penyimpangan ekspresi
aktivitas makrofag yang merubah
lingkungan peritoneal sehingga
mendukung implantasi sel-sel
endometrium dalam rpertoneum dan
berkembangn menjadi endometriosis.
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Lampiran 36
Jawaban LKPD 11
1. Jelaskan kelebihan dan kekurangan dari setiap alat kontrasepsi pada
media pop up scrapbook!
No
1.

Nama Alat
Kontrasepsi
IUD
(intrauterine
device)

2.

Suntik KB

3.

Kondom

4.

Pil KB

5.

Implant

Kelebihan

Kekurangan

Tidak ada efek samping
hormonal, cocok untuk
mencegah kehamilan atau
mengatur jarak kehamilan
dalam jangka panjang,
kesuburan cepat kembali
setelah IUD di buka dan
dapat dipasang setelah
melahirkan
Pencegahan kehamilan
jangka panjang, tidak
berpengaruh pada hubungan
seksual, tidak mengandung
estrogen, dan tidak
mempengaruhi ASI,
Melindungi dari penyakit
AIDS dan penyakit yang
tertular melalui hubungan
seksual, dan mudah
digunakan
Skilus haid teratur, mudah
dihentikan stiap saat,
kesuburan cepar kembali
setelah penggunaan pil
dihentikan, dan dapat
digunakan dalam jangka
panjang
Perlindungan jangka
panjang, tingkat kesuburan
cepat kembali setelah
pencaputan, mengurangi
nyeri haid, tidak menggangu
ASI, mengurangi dan
memperbaiki anemia, dan
melindungi terjadinya kanker
endometrium

Dapat menyebabkan
infeksi pinggul apabila
pemasangan tidak tepat
dan dapat terjadi rasa sakit
berupa kram perut setelah
pemasangan

Gangguan haid,
Leukorhea dan keputihan,
jerawat, dan perubahan
berat badan

Dapat tertinggal dalam
vagina, menyebabkan
keputihan yang banyak
pada wanita dan berbau,
dan terjadi infeksi ringan
Kenaikan berat badan,
mual dan muntah,
perubahan lemak, pusing,
jerawatan, dan infeksi
pernapasan

Dapat menyebabkan
perubahan pola haid,
hipermenorea
(meningkatknya jumlah
darah haid) dan
amenorhea
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Lampiran 37
KISI-KISI SOAL EVALUASI PERTEMUAN PERTAMA
No

Indikator
C1

1

Mengidentifikasi struktur
dan fungsi organ
reproduksi laki-laki

2

Mengidentifikasi peranan
hormon pada laki-laki
Menjelaskan proses
spermatogenesis pada
laki-laki

3

Keterangan :
C1 = Pengetahuan
C2 = Pemahaman

C2
PG 4
Essay
4

Nomor Soal
C3
C4
PG 3 PG 2,
Essay 7, 10
1
Essay
2
PG
1,8
PG 9
PG
Essay
5,6,
3

C3 = Penerapan
C4 = Analisis

C5

C6

Jumlah
Soal
PG 5
Essay 3

PG 2
Essay 1
PG 3

C5 = Evaluasi
C6 = Kreasi

KISI-KISI SOAL EVALUASI PERTEMUAN KEDUA
No

Indikator
C1

1

Mengidentifikasi struktur
dan fungsi organ
reproduksi wanita

2

Mengidentifikasi peranan
dan fungsi hormon
kelamin pada wanita
Menjelaskan proses
gametogenesis pada
wanita

3

Keterangan :
C1 = Pengetahuan
C2 = Pemahaman

C2
Essay
1

PG 5

C3 = Penerapan
C4 = Analisis

Nomor Soal
C3
C4
PG
PG
3,7,9
2,6,
Essay
10
2
Essay
4
PG 1
Essay
3
PG
4,8

C5

C6

Jumlah
Soal
PG 6
Essay 3

PG 2
Essay 1
PG 2

C5 = Evaluasi
C6 = Kreasi
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KISI-KISI SOAL EVALUASI PERTEMUAN KETIGA
No

Indikator
C1

1

Menganalisis proses
terjadinya fertilisasi,
gestasi, dan persalinan

2

Menjelaskan proses
menstruasi pada wanita
Menganalisis faktor
yang mempengaruhi
proses laktasi

3

Keterangan :
C1 = Pengetahuan
C2 = Pemahaman

C2
PG
2,6,7
Essay
3
PG 1

Nomor Soal
C3
C4
PG
3,4

PG 5

C5

C6

Essay
1, 2

PG 2
Essay 2
PG 3

PG
8,9,10

C3 = Penerapan
C4 = Analisis

Jumlah
Soal
PG 5
Essay 1

C5 = Evaluasi
C6 = Kreasi

KISI-KISI SOAL EVALUASI PERTEMUAN KEEMPAT
No

Indikator
C1

1

2

Menentukan jenis
penyakit dan gangguan
pada sistem reproduksi
manusia
Memahami manfaat
alat kontrasepsi dalam
program kependudukan
dan KB

C2
PG 2
Essay
1
PG
7,9

Nomor Soal
C3
C4
Essay PG 1,
4
3,4,5,6,
Essay 2
PG
10
Essay
3, 5

C5

C6

PG 8

Jumlah
Soal
PG 6
Essay 3

PG 4
Essay 2

Keterangan :
C1 = Pengetahuan

C3 = Penerapan

C5 = Evaluasi

C2 = Pemahaman

C4 = Analisis

C6 = Kreasi
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Lampiran 38
SOAL EVALUASI SISTEM REPRODUKSI
(WEBSITE)

I.

Soal Evaluasi Pertemuan Pertama
Pilihan Ganda
Pilihlah jawaban yang tepat!
1. Perhatikan fungsi hormon berikut ini:
1) Merangsang sel-sel interstisial di dalam testis
2) Meningkatkan kelenjar sebasea
3) Menstimulasi testis untuk memproduksi sperma
4) Untuk pertumbuhan, perkembangan dan pemeliharaan ciri-ciri
seks sekunder
5) Merangsang kelenjar hipofisis untuk mengelurkan LH dan FSH
6) Menstimulasi spermatogenesis
Dari fungsi di atas merupakan fungsi dari hormon testosteron
adalah...
a. 1,2, dan 3
b. 2,3, dan 4
c. 3,4, dan 5
d. 4,5, dan 6
e. 2,4, dan 5
2. Saluran kelenjar berfungsi sebagai sumber energi, menormalkan
keasaman pada saluran reproduksi wanita saat terjadinya koitus
dan mempermudah gerak sperma disebut...
a. Saluran prostat
b. Saluran cowper
c. Saluran vas deferens
d. Saluran vesikula seminalis
e. Saluran ejakulasi
3. Organel sel yang berfungsi penghasil energi untuk pergerakan
sperma, berbentuk spiral, dan terletak dibagian tengah adalah...
a. Akrosom
b. Aroksin
c. Hialuronidase
d. Nukleus
e. Mitokondria
4. Pada organ reproduksi laki-laki bagain luar, terdapat beberapa otot
yang berperan penting untuk membantu setiap organ dalam
menjalankan fungsinya. Salah satu otot yang berperan untuk
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menggerakan skrotum untuk mengerut, mengendur dan dapat
beradaptasi terhadap udara panas maupun dingin merupakan otot...
a. Otot dartos
b. Otot polos
c. Otot lurik
d. Otot spongiosum
e. Otot kremaster
5. Perhatikan gambar saluran reproduksi di bawah ini:

Berdasarkan gambar yang ditujukkan pada nomor 4 berperan
sebagai…
a. Tempat pembentukan urine
b. Tempat penyimpanan sperma menjadi dewasa.
c. Tempat penyimpanan sperma sebelum dikelurkan melalui
penis
d. Tempat menghasiklan cairan kental bersifat basa yang kaya
akan fruktosa untuk menuterisi dan melindungi sperma
e. Tempat terjadinya spermatogenesis
6. Berikut tahapan spermatogenesis secara berurutan...
a. Mitosis – meiosis I – meiosis II – spermiogenesis – spermiasi
b. Meiosis I – meiosis II – mitosis – spermiogenesis – spermiasi
c. Mitosis – meiosis I – meiosis II – spermiasi – spermiogenesis
d. Meosis II – meosis I – mitosis – spermiogenesis – spermiasi
e. Spermiogenesis – spermiasi – Mitosis – meiosis I – meiosis II
7. Perhatikan gambar berikut:
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Berdasarkan gambar diatas, saluran yang menghubungkan antara
testis dan vesikula seminalis yang tepat adalah...
a. Uretra dan penis
b. Vas deferens dan skroktum
c. Vas deferens dan epididimis
d. Vas deferens dan uretra
e. Uretra dan epididimis
8. Burhan sudah melewati masa pubertas, namun Burhan belum
mengalami perubahan suara maupun pertumbuhan rambut di
berbagai bagian tubuhnya. Menurut Anda, apa yang terjadi pada
sistem reproduksi Burhan?
a. Kekurangan hormon progesteron
b. Kelebihan hormon testosteron
c. Kelebihan hormon estrogen
d. Kekurangan hormon testosteron
e. Kekurangan hormon estrogen
9. Berdasarkan waktu, sperma dapat bertahan hidup dalam saluran
reproduksi wanita selama...
a. 1 jam – 5 jam
b. 5 jam – 10 jam
c. 10 jam – 20 jam
d. 20 jam – 24 jam
e. 24 jam – 72 jam
10. Mengandung banyak ujung-ujung saraf sensoris, ditutupi oleh
lipatan kulit longgar prespusium (kulit luar) merupakan ciri-ciri
dari...
a. Badan penis
b. Korpus kavernosum
c. Korpus spongiosum
d. Glans penis
e. Tunika albuginea
II.

Essay
Kerjakan soal-soal berikut ini!
1. Sebutkan dan jelaskan fungsi dari bagian yang ditunjukan pada
gambar di bawah ini!
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2. Perhatikan gambar berikut:

Berdasarkan gambar diatas, sebutkan dan jelaskan bagian yang
ditunjukan oleh nomor 2!
3. Pada gambar terdapat lima tahapan proses pembentukan
spermatogenesis. Berdasarkan lima tahapan pada gambar tersebut,
jelaskan
proses
pembentukan
spermatogenesis
tersebut
berdasarkan nomor yang ditunjukan!

4. Apa yang dimaksud dengan kelenjar cowper?
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I.

Soal Evaluasi Pertemuan Kedua
Pilihan Ganda
Pilihlah jawaban yang tepat!
1. Perhatikan fungsi hormon berikut:
1) Mengidentifikasi kehamilan melalui alat test pack
2) Merangsang kontraksi otot polos selama proses kelahiran
3) Menjaga perkembangan janin
4) Meningkatkan laju metabolisme pada ibu hamil
5) Merelaksasikan serviks dan fibrokartilago pada simfisis pubis
sehingga memudahkan kelahiran
6) Merangsang ovarium untuk memproduksi estrogen
Yang merupakan fungsi dari hormon tirotropin korionik di atas
adalah..
a. 1 dan 2
b. 2 dan 3
c. 3 dan 4
d. 4 dan 5
e. 5 dan 2
2. Perhatikan bagian-bagian vulva pada organ reproduksi wanita
berikut!
1) Mulut vagina
2) Mons pubis
3) Orifisum uretra
4) Klitoris
Bagian yang mengandung jaringan saraf yang sensitive dan
mengandung dua kelenjar parauretral (skene) ditunjukan oleh
nomor...
a. 1) dan 4)
b. 3) dan 4)
c. 1) dan 2)
d. 2) dan 3)
e. 3) dan 4)
3. Kadar LH yang rendah pada fase pasca-ovulasi menyebabkan
korpus luteum berubah menjadi korpus albikan, keadaan ini
mengakibatkan...
a. Estrogen menurun
b. Progesteron meningkat
c. Estrogen dan progesteron meningkat
d. Progesteron menurun
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e. Estrogen dan progesteron menurun
4. Perhatikan skilus oogenesis berikut:

Terdapat tiga tahapan dalam oogenesis yaitu tahap penggandaan,
tahap pertumbuhan, dan tahap pematangan. Pada tahap
pematangan, seorang anak perempuan mengalami perubahan
hormonal dalam tubuhnya. Perubahan pada tahap meiosis II
dimulai pada saat perempuan...
a. Memasuki masa menopuse
b. Dalam kandungan
c. Umur 1 tahun
d. Masa pubertas
e. Balita
5. Saat seorang wanita melahirkan ada beberapa hormon yang
berperan penting untuk membantu proses kelahiranya. Dari
hormon berikut yang tidak mendukung proses kelahiran pada
wanita adalah...
a. Relaksin
b. Estrogen
c. Oksitosin
d. Progesteron
e. Prostaglandin
6. Perhatikan nama dari organ reproduksi wanita berikut :
1) Tuba fallopi
2) Ovarium
3) Uterus
4) Serviks
Proses oogenesis dan implantasi secara berturut-turut ditunjukan
pada nomor...
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a. (1) dan (2)
b. (1) dan (3)
c. (2) dan (3)
d. (2) dan (4)
e. (3) dan (4)
7. Ibu Ani merupakan seorang Ibu rumah tangga berumur 58 tahun,
pada usia ini konsentrasi estrogen dalam tubuh Ibu Ani menurun
sehingga yang terjadi pada organ vagina Ibu Ani yaitu...
a. Lapisan vagina tipis dan pH menjadi basa
b. pH menjadi asam dan lapisan vagina tipis
c. Lapisan vagina tebal dan pH menjadi basa
d. Akumulasi glikogen sel-sel mukosa sedikit dan lapisan vagina
tebal
e. Akumulasi glikogen tinggi pada sel-sel mukosa dan lapisan
vagina tipis
8. Perhatikan gambar berikut ini:

Bagian yang ditunjukan angka 1,2,3,4, dan 5 berturut-turut
adalah...
a. Oosit primer - ootid - oosit sekunder – oogonium - badan polar
I
b. Oogonium - oosit primer - badan polar I – oosit sekunder ootid
c. Oosit sekunder – oogonium – badan polar I – oosit primerootid
d. Badan polar I – oosit primer – ootid – oogonium – oosit
sekunder
e. Ootid – badan polar I – oosit sekunder – oosit primer –
oogonium
9. Perhatikan pernyataan berikut ini:
1. untuk mengerakan oosit menuju ke uterus
2. Memberi nutrisi pada sel telur
3. Menangkap telur hasil dari ovulasi
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4. Tempat ditemukannya sel folikel dan oosit
5. Menghubungkan ampula dengan rongga rahim
6. Bagian terdalam dari ovarium yang disusun oleh jaringan
neurovaskular
Yang merupakan fungsi dari epitel bersilia pada dinding tuba
fallopi yaitu...
a. 1 dan 2
b. 2 dan 3
c. 3 dan 4
d. 4 dan 5
e. 5 dan 6
10. Perhatikan gambar berikut ini :

II.

Berdasarkan gambar diatas nomor 3 merupakan bagian...
a. Tempat terjadinya pembuahan
b. Menangkap sel telur dari ovarium
c. Tempat melekatnya fimbriae
d. Tempat pembentukan sel telur
e. Bagian tersempit dari tuba falopi untuk menghubungkan
ampula dan rongga rahim
Essay
Kerjakan soal-soal berikut ini!
1. Perhatikan gambar dibawah ini! Nama-nama bagian organ
reproduksi pada wanita yang ditujukan setiap nomor yaitu...
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2. Pada siklus ovarium, terdapat korpus luteum dan korpus albikan.
Apa perbedaan kedua korpus tersebut?
3. Untuk mempermudah dalam bersalin seorang wanita disarankan
untuk melakukan banyak aktivitas. Selain itu, ada 2 hormon yang
memiliki peran penting dalam proses persalinan. Apa Fungsi kedua
hormon tersebut dalam proses persalinan?
4. Perhatikan gambar berikut:

Dari gambar diatas, pada tahap pembelahan oosit sekunder
menghasilkan senyawa fertilisin. Senyawa fertilisin pada oosit
sekunder berfungsi untuk?
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Soal Evaluasi Pertemuan Ketiga
I.

Pilihan Ganda
Pilihlah jawaban yang tepat!
1. Wati mengalami masa pubertas saat usia 16 tahun. Pada masa
pubertas tersebut Wati mengalami menstruasi yang ditandai
dengan peristiwa...
a. Mulai dihasilkannya ASI
b. Pelepasan ovum dari ovarium menuju oviduk
c. Meluruhnya dinding rahim karena terjadinya pembuahan
d. Berkurangnya jumlah ovum dalam sebuah siklus menstruasi
e. Bertambahnya jumlah ovum dalam sebuah siklus menstruasi
2. Perhatikan gambar sperma dan oosit sekunder berikut:

Berdasarkan gambar tersebut, peristiwa yang terjadi pada sperma
dan oosit sekunder adalah...
a. Ovulasi
b. Gestasi
c. Fertilisasi
d. Ejakulasi
e. Degenerasi
3. Pada saat usia kehamilan mencapai 38 minggu, bayi siap
dilahirkan. Proses persalinan diawali dengan kontraksi uterus.
Hormon yang mempengaruhi kontraksi uterus adalah...
a. Oksitosin, prostaglandin, dan mammotropin
b. Prostaglandin, mammotropin, dan estrogen
c. Mammotropin, estrogen, dan prokatin
d. Estrogen, oksitosin, dan prostaglandin
e. Estrogen, prokatin, dan oksitosin
4. Perkembangan janin dalam uterus yang ditandai dengan kulit
berlemak dan tidak berkerut serta mata sudah tidak menempel
terjadi pada usia kehamilan...
a. Minggu ke 13 – 16
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b. Minggu ke 26 – 29
c. Minggu ke 17 – 20
d. Minggu ke 21 – 25
e. Minggu ke 30 – 33
5. Dalam siklus menstruasi, mulai terjadi selama 28 hari dan ovulasi
terjadi pada hari ke-10 sampai ke-14. Untuk menentukan waktu
paling subur dan kemungkinan besar terjadinya kehamilan dimuali
pada hari ke...
a. ke-6 sampai ke-10
b. ke-10 sampai ke-16
c. ke-16 sampai ke-18
d. ke-18 sampai ke-22
e. ke-22 sampai ke-28
6. Setelah terjadinya fertilisasi, zigot akan membelah dengan cepat
secara mitosis. Tahap pembelahan yang berulang-ulang terjadi
pada...
a. Gastrula
b. Partus
c. Blastula
d. Dilatasi serviks
e. Morula
7. Membran yang berfungsi sebagai organ pencernaan dan pernapasan
awal, membentuk sel-sel darah serta pembuluh darah pada janin
yaitu..
a. Alantois
b. Korion
c. Saku vitelinus
d. Amnion
e. Oksitosin

8. Berdasarkan PP nomor 33 tahun 2012 tentang pemberian Air Susu
Ibu (ASI) eksklusif tanpa MAPSI kepada bayi dapat dilakukan
sampai bayi berusia...
a. 0-3 bulan
b. 0-4 bulan
c. 0-6 bulan
d. 0-10 bulan
e. 0-1 tahun
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9. Salah satu manfaat yang dapat dirasakan oleh seorang Ibu saat
memberi ASI bagi bayinya adalah...
a. Sebagai kontrasepsi alamiah karena menyusui cenderung
mencegah ovulasi..
b. Meningkatkan imunitas pada ibu
c. Berat badan menjadi bertambah
d. Meningkatkan kesuburan pada rahim
e. Meningkatkan kecerdasan pada ibu
10. Pemberian ASI eksklusif kepada seorang bayi sangat baik untuk
meningkatkan daya tahan tubuhnya karena ASI mengandung...
a. DHA dan AA
b. Laktosa dan tuarin
c. IgA dan sel darah putih
d. Vitamin dan kalsium
e. Taurin dan kolin
II.

Essay
Kerjakan soal-soal berikut ini!
1. Perhatikan gambar berikut:

Praovulasi merupakan salah satu fase pada menstruasi. Peristiwaperistiwa apa yang terjadi pada fase ini? Jelaskan!
2. Selama berlangsungnya siklus menstruasi, terjadi interaksi antara
hormon FSH, LH, estrogen, dan progesteron. Bagaimana interaksi
antara hormon-hormon berdasarkan nomor yang ditunjukan pada
gambar diberikut ini ?
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3. Pada membran pelindung embrio terdapat 3 lapisan. Sebutkan dan
jelaskan fungsi setiap lapisan tersebut!
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Soal Evaluasi Pertemuan Keempat
I.

Pilihan Ganda
Pilihlah jawaban yang tepat!
1. Perhatikan ciri-ciri penyakit yang dialami oleh seorang Ibu rumah
tangga berikut ini:
1) Berat badan meningkat dalam waktu singkat
2) Menyebabkan sakit pada pinggang dan nyeri pada perut
3) Diakibatkan oleh minuman atau makanan beralkohol
4) Infeksi jamur pada mulut dan kerongkongan
5) Pembengkakan kelenjar getah bening pada seluruh badan
6) Mengalami batuk yang berkepanjangan (lebih dari satu bulan)
Ciri-ciri yang menunjukan ibu rumah tangga tersebut terjangkit
penyakit AIDS terdapat pada nomor...
a. 1,2 dan 3
b. 2, 3 dan 4
c. 3, 4 dan 5
d. 4, 5 dan 6
e. 5, 6 dan 1
2. Dari hasil pemeriksaan, dokter kandungan mendiagonsa Pak Agus
dan Ibu Marta tidak dapat memiliki keturunan. Ketidakmampuan
Pak Agus dan Ibu Marta untuk menghasilkan keturunan disebut...
a. Amenore
b. Protatitis
c. Menopause
d. Infertilitas
e. Endometriosis
3. Berikut beberapa gejala gangguan pada sistem reproduksi wanita:
1) Terjadi pendarahan abnormal
2) Nyeri saat berhubungan seksual atau saat kencing
3) Dapat mengganggu aktivitas kehamilan dan dapat terjadi
keguguran
4) Keluar cairan encer dari vagina, berwarna kekuningan
kehijauan, berbusa, dan berbau busuk
5) Adanya gangguan haid, buang air kecil dan buang air besar
Gejala gangguan yang terjadi pada penderita mioma adalah...
a. 1, 2, dan 3
b. 2, 4 dan 5
c. 1, 3, dan 5
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4.

5.

6.

7.

d. 3, 4, dan 5
e. 2, 3, dan 4
Seorang wanita dengan keluhan gatal-gatal dan keluarnya cairan
yang berbau tidak sedap di daerah vaginanya yang disebabkan oleh
bakteri atau jamur merupakan penyakit...
a. Keputihan
b. Gonore
c. Orkitis
d. Uretritis
e. Kandidiasis Vaginalis
Bapak Teo seorang kepala rumah tangga datang ke poli kulit dan
kelamin dengan keluhan ada pertumbuhan seperti kutil, benjolan
dan kulit berubah warna menjadi lebih tebal ditemukan pada
permukaan kulit penis.
Berdasarkan keluhan yang dialami oleh Bapak Teo menderita
gangguan...
a. Hipogenadisme
b. Prostatitis
c. Ginekomastia
d. Amenore
e. Kanker penis
Perhatikan ciri-ciri gangguan berikut:
1) Gatal-gatal
2) Iritasi pada alat kelamin
3) Terasa panas atau sakit saat buang air kecil
4) Keluarnya cairan putih kental dari alat kelamin
Ciri-ciri gangguan yang terjadi pada sistem reproduksi laki-laki di
atas merupakan penyakit...
a. Prostatitis
b. Epididimitis
c. Orktitis
d. Endometriosis
e. uretritis
Alat kontrasepsi yang mengandung progestin untuk mencegah
sperma membuahi sel telur adalah...
a. IUD tembaga
b. Pil KB
c. Suntik KB
d. Kondom
e. IUD hormonal
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8. Seiring pertambahan penduduk yang semakin pesat, pemerintah
menerapkan program Keluarga Berencana (KB). Salah satu fungsi
program KB adalah mencegah kehamilan dengan mengatur jarak
kelahiran. Pencegahan kehamilan dapat dilakukan dengan
menggunakan alat kontrasepsi hormonal berupa...
a. Kondom dan spermisida
b. Diafragma dan tubektomi
c. IUD dan vasektomi
d. Pil dan suntik
e. Spermisida dan IUD
9. Untuk mendeteksi kehamilan pada wanita biasanya menggunakan
alat test pack. Alat tersebut digunakan untuk menguji kandungan
hormon . . . di dalam urine.
a. Estrogen
b. HCG (human chorionic gonadotropin)
c. Prostagladin
d. Relaksin
e. Oksitosin
10. Seorang laki-laki berusia 43 tahun merasa sudah cukup untuk
memiliki 3 orang anak. Ia bersama istrinya menyepakati untuk
tidak lagi memiliki anak dengan menggunakan alat atau metode
kontrasepsi. Metode kontrasepsi apa yang tepat untuk digunakan
oleh laki-laki tersebut dengan memperkecil kerusakan jaringan
pada sistem reproduksinya...
a. Kondom
b. KB alamiah
c. KB tradisional
d. Tubektomi
e. Vasektomi
II.

Essay
Kerjakan soal-soal berikut ini!
1. Perhatikan gambar berikut!
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2.

3.

4.

5.

Jelaskan kelamin yang terjadi pada bagian X pada gambar diatas!
Ari mengalami infertilitas, berdasarkan hasil pemeriksaan di
laboratorium andrologi diketahui bahwa kadar testosteron Ari
sangat rendah. Gangguan dampak sistem reproduksi apa yang
mungkin diderita oleh Ari dan apa dampak dari gangguan tersebut?
Pak Markus dan Ibu Anita telah menikah sekitar 10 tahun tetapi
mereka belum memiliki keturunan. Pak Markus dan Ibu Anita
mendapat saran dari keluargannya untuk melakukan proses bayi
tabung. Jelaskan tahap-tahap yang harus dilakukan oleh Pak
Markus dan Ibu Anita untuk melakukan proses bayi tabung
tersebut?
Untuk menghindari penyakit atau gangguan pada organ reproduksi,
seorang laki-laki dan wanita perlu merawat dan menjaga organ
reproduksinya. Jelaskan bagaimana seorang laki-laki dan wanita
merawat dan menjaga organ reproduksinya!
Berdasarkan sifat kerjanya, alat kontrasepsi dibedakan menjadi dua
macam yaitu kontrasepsi permanen dan kontrasepsi temporer. Apa
yang dimaksud dengan kontrasepsi permanen dan kontrasepsi
temporer?
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Lampiran 39

Kunci Jawaban Soal Evaluasi
Kunci Jawaban Pilihan Ganda:
1. Pertemuan Pertama
1. B
6. A
2. D
7. C
3. E
8. D
4. E
9. E
5. E
10. D
3. Pertemuan ketiga
1. B
6. E
2. C
7.C
3. D
8.C
4. D
9. A
5. B
10. D

2. Pertemuan Kedua
1. C
6. A
2. B
7. A
3. E
8. B
4. A
9. A
5. D
10. C
4. Pertemuan keempat
1. D
6. E
2. D
7. E
3. C
8. D
4. A
9. B
5. E
10. E

Kunci Jawaban Essay :
I. Evaluasi Pertemuan Pertama
1. Kelenjar prostat berfungsi untuk menghasilkan cairan basa pada cairan
sperma dan mengandung kolesterol, garam, dan fosfolipid
2. Tunika albuginea yaitu kapsul jaringan ikat yang merentang ke arah
dalam membentuk sekitar 250 lobulus.
3. Proses spermatogenesis
1. Spermatogonium membelah menjadi spermatosit primer (2n)
2. Setiap spermatosit primer (2n) membelah pada meiosis I dan
membentuk dua spematosit sekunder (n)
3. Dua spermatosit sekunder (n) membelah pada meiosis II menjadi
empat spermatid (n)
4. Masing-masing spermatid (n) mengalami pematangan (maturasi)
menjadi spermatozoid (sperma) berkromosom haploid (n)
5. Setiap sperma terdiri dari kepala, leher, dan ekor.
4. Kelenjar cowper adalah kelenjar kecil dengan ukuran dan bentuk
menyerupai kacang polong dalam uretra di penis dan menghasilkan
cairan bersifat basa yang mengandung mukus (lendir) untuk pelumasan.
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II. Evaluasi Pertemuan Kedua
1. Organ reproduksi bagian luar pada wanita
No
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Nama Organ Reproduksi bagian luar Wanita
Oviduk sebelah kiri
Uterus
Uretra
Vulva
Ovarium
Serviks
Vagina

2. Perbedaan korpus luteum dan korpus albikan
a. Korpus luteum merupakan folikel yang telah mengeluarkan ovum
didalamnya atau folikel yang telah kehilangan ovum. Korpus luteum
juga disebut dengan badan kuning karena berwarna kuning. Korpus
luteum menghasilkan hormon estrogen dan progesteron dalam
jumlah yang besar untuk mempersiapkan terjadinya kehamilan.
b. Korpus albikan atau badan putih merupakan korpus luteum yang
tidak lagi menghasilkan hormon.
3. Fungsi dari hormon relaksin dan okstosin pada wanita
Hormon
Relaksin

Okstosin

III.

Fungsi
Untuk merelaksasi serviks dan fibrokartilago
pada simfisis pubis (persendian tulang
panggul) sehingga memudahkan kelahiran.
Merangsang kontraksi otot polos uterus selama
proses kelahiran dan merangsang kelenjar
mamae untuk pengeluaran air susu

4. Senyawa fertilisin berfungsi:
a. Mengaktifkan sperma agar bergerak lebih cepat
b. Menarik sperma secara kemotaksis positif
c. Mengumpulkan sperma di sekelilingi ovum
Evaluasi Pertemuan Ketiga
1. Peristiwa-peristiwa apa yang terjadi pada Praovulasi fase menstruasi :
a. Hipotalamus menghasilkan hormon gonadotropin yang merangsang
folicle stimulating hormone (FSH)
b. FSH merangsang pembentukan folikel yang mengelilingi oosit
primer sampai matang
c. Folikel dan oosit primer tumbuh sampai hari ke-14 sampai folikel
menjadi matang yang disebut de Graff. Folikel de Graff
menyelubungi ovum yang sudah matang
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IV.

d. Folikel de Graff menghasilkan hormon estrogen yang
menyebabkan pembentukan kembali sel-sel penyusun dinding
dalam uterus yang disebut dengan proliferasi
e. Peingkatan kadar estrogen mempengaruhi serviks untuk
mengeluarkan lendir yang bersifat basa yang menetralkan sifat
asam dalam serviks sehingga sperma mampu hidup didalamnya
2. Interaksi antara hormon-hormon FSH, LH, estrogen, dan progesteron :
1. FSH memacu produksi estrogen
2. Estrogen menghambat produksi FSH
3. Progesteron menghambat produksi FSH
4. Estrogen memacu LH
5. Progesteron menghambat produksi LH
6. LH memacu produksi progesteron
7. Progesteron memelihara endometrium uterus sampai siap untuk
implantasi embrio
8. Estrogen memacu pembentkan endometrium uterus
9. FSH merangsang pembentukan folikel de Graff
10. LH merangsang ovulasi dan perkembangan korpus luteum
3. Tiga lapisan dan fungsi membran pelindung embrio
1. Lapisan endodermis berfungsi untuk membentuk hati, pankreas,
paru-paru (lapisan dalam), dan sistem pencernaan
2. Lapisan mesodermis berungsi untuk membentuk paru-paru (lapisan
epitel), sistem rangka, sistem otot dan sistem sirkulasi
3. Lapisan ektodermis berfungsi untuk membentuk rambut, kuku,
kulit, dan sistem saraf
Evaluasi Pertemuan Keempat
1. Penyakit epididimitis yaitu peradangan pada saluran reproduksi lakilaki (epididimis) yang disebabkan iritasi oleh zat kimia, komplikasi
prostatektomi (pengangkatan prostat), infeksi yang dipicu
mikroorganisme tertentu (bakteri coliforms), dan infeksi klamidial.
2. Gangguan hipogonadisme merupakan kondisi dimana testis pada lakilaki tidak dapat memproduksi hormon testosteron yang cukup.
Gangguan ini dapat mengakibatkan infertilitas (mandul), impotensi
(penis tidak dapat berereksi), dan tidak tampaknya ciri seksual
sekunder pada laki-laki
3. Tahap-tahap yang harus dilakukan oleh Pak Maruks dan Ibu Anita
untuk melakukan proses bayi tabung :
1. Pengambilan ovum yang sudah matang dari Ibu Anita
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2. Menyediakan media kultur sebagai tempat pembuahan in vitro
(yang memiliki kandungan kimia sesuai dengan cairan yang ada
pada saluran tuba fallopi)
3. Pengambilan sperma dari Pak Markus
4. Sperma diinjeksikan ke dalam ovum supaya terjadi pembuahan dan
pembentukan embrio
5. Embrio yang terbentuk ditransfer ke dalam rahim Ibu Anita
4. 5 cara merawat dan menjaga kesehatan organ reproduksi laki-laki dan
wanita
1. Cara merawat organ reproduksi laki-laki
a. Melakukan pemeriksaan organ reproduksi secara rutin
b. Menerapkan pola hidup sehat dengan mengkomsumsi makanan
bergizi, olahraga yang cukup, dan menciptakan ketenangan piskis
c. Mengurangi kebiasaan mandi dengan air panas karena suhu yang
panas dapat menggangu spermatogenesis
d. Melindungi testis selama beraktivitas misalnya tidak menggunakan
celana terlalu ketat
e. Menghindari minuman beralkohol dan rokok
2. Cara merawat organ reproduksi wanita
a. Membersihkan alat kelamin bagian luar menggunakan air bersih
setelah buang air dan saat membersihkan alat kelamin sebaiknya
dari arah depan kebelakang
b. Menjaga alat kelamin bagian luar selalu kering, misalnya dilap
menggunakan tisu setelah terkena air karena daerah yang lembab
dapat menyebabkan bakteri dan jamur berkembangbiak
c. Menggunakan celana dalam dari bahan yang menyerap keringat
dan tidak terlalu ketat
d. Menghentikan kebiasaan menahan buang air
e. Menggunakan obat-obatan antiseptik cukup 2 minggu sekali pada
pertengahan siklus menstruasi
5. Kontrasepsi permanen merupakan kontrasepsi yang dipilih oleh
pasangan yang tidak ingin memiliki seorang anak lagi dengan cara
sterilisasi pada wanita (tubektomi) pemotongan dan mengikat saluran
telur atau tuba falopi sehingga sel telur tidak keluar dari ovarium
sedangkan pada laki-laki dengan cara menutup saluran vas defrens
yang membawa sperma dari testis ke sistem reproduksi (vasektomi).
Kontrasepsi temporer merupakan kontrasepsi yang bersifat
sementara dan bertujuan untuk menunda kehamilan atau mengatur
jarak antar kehamilan seperti pil KB, kondom, IUD, suntik, implan,
dan spermatisida.
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Lampiran 40
PANDUAN SKORING EVALUASI KOGNITIF PADA WEBSITE
I.

II.
No
1.

2.

3.

4.

1.

2.

3.

4.

Pilihan Ganda
1. Bila menjawab benar mendapat poin 2
2. Bila menjawab salah mendapat poin 0
Essay
Rubrik Penilaian
Aspek yang dinilai
Evaluasi Pertemuan Pertama
Dapat menyebutkan dan menjelaskan fungsi dari kelenjar prostat
Dapat menyebutkan dan dapat menjelaskan sebagain fungsi dari kelenjar
prostat
Dapat menyebutkan dan tidak dapat menjelaskan fungsi kelenjar prostat
Tidak dapat menyebutkan dan menjelaskan fungsi kelenjar prostat
Dapat menjelaskan pengertian tunika albuginea dengan benar
Dapat menjelaskan sebagain pengertian tunika albuginea dengan benar
Tidak dapat menjelaskan pengertian tunika albuginea dengan benar
Dapat menjelaskan semua proses sperematogenesis dengan benar
Dapat menjelaskan 4 proses spermatogenesis dengan benar
Dapat menjelaskan 2 proses spermatogenesis dengan benar
Tidak dapat menjelaskan semua proses spermatogenesis dengan benar
Dapat menjelaskan pengertian kelenjar cowper dengan benar
Dapat menjelaskan sebagain pengertian kelenjar cowper dengan benar
Tidak dapat menjelaskan pengertian kelenjar cowper dengan benar
Evaluasi Pertemuan Kedua
Dapat menyebutkan semua nama bagian organ reproduksi wanita dengan
benar
Dapat menyebutkan 5 nama bagian organ reproduksi dengan benar
Dapat menyebutkan 3 nama bagian organ reproduksi dengan benar
Tidak dapat menyebutkan semua nama bagian organ reproduksi dengan
benar
Dapat menjelaskan perbedaan korpus luteum dan korpus albikan dengan
benar
Dapat menjelaskan sebagian perbedaan korpus luteum dan korpus albikan
dengan benar
Tidak dapat menjelaskan perbedaan korpus luteum dan korpus albikan
dengan benar
Dapat menjelaskan fungsi hormon relaksin dan okstosin pada wanita
dengan benar
Dapat menjelaskan sebagian fungsi hormon relaksin dan hormon okstosin
pada wanita dengan benar
Dapat menjelaskan salah satu fungsi dari hormon relaksin dan hormon
okstosin pada wanita dengan benar
Tidak dapat menjelaskan fungsi hormon relaksin dan okstosin pada
wanita dengan benar
Dapat menjelaskan fungsi senyawa fertilisin dengan benar

Skor
4
3
2
1
4
3
1
4
3
2
1
4
3
1
4
3
2
1
4
3
1
4
3
2
1
4
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1.

2.

3.

1.

2.

3.

4.

Dapat menjelaskan sebagaian fungsi senyawa fertilisin dengan benar
Tidak dapat menjelaskan fungsi senyawa fertilisin dengan benar
Evaluasi Pertemuan Ketiga
Dapat menjelaskan semua peristiwa yang terjadi pada fase pra-ovulasi
dengan benar
Dapat menjelaskan 4 peristiwa yang terjadi pada fase pra-ovulasi dengan
benar
Dapat menjelaskan 2 peristiwa yang terjadi pada fase pra-ovulasi dengan
benar
Tidak dapat menjelaskan semua peristiwa yang terjadi pada fase praovulasi dengan benar
Dapat menjawab semua interaksi antar hormon FSH, LH, estrogen, dan
progesteron dengan benar
Dapat menjawab 4 interaksi antar hormon FSH, LH, estrogen, dan
progesteron dengan benar
Dapat menjawab 2 interaksi antar hormon FSH, LH, estrogen, dan
progesteron dengan benar
Tidak dapat menjawab semua interaksi antar hormon FSH, LH, estrogen,
dan progesteron dengan benar
Dapat menjawab semua fungsi lapisan pada memberan pelindung embrio
dengan benar
Dapat menjawab 2 fungsi lapisan pada memberan pelindung embrio
dengan benar
Dapat menjawab 1 fungsi lapisan pada memberan pelindung embrio
dengan benar
Tidak dapat menjawab semua fungsi lapisan pada memberan pelindung
embrio dengan benar
Evaluasi Pertemuan Keempat
Dapat menyebutkan dan menjelaskan penyakit dengan benar
Tidak dapat menyebutkan dan dapat menjelaskan penyakit dengan benar
Dapat menyebutkan dan tidak dapat menjelaskan penyakit dengan benar
Tidak dapat menyebutkan dan tidak dapat menjelaskan penyakit kelamin
dengan benar
Dapat menyebutkan dan mejelaskan dampak dari gangguan yang dialami
oleh Ari dengan benar
Dapat menyebutkan dan tidak dapat menjelaskan dampak gangguan yang
dialami oleh Ari dengan benar
Dapat menyebutkan dan dapat menjelaskan sebagain dampak gangguan
yang dialami oleh Ari dengan benar
Tidak dapat menyebutkan dan mejelaskan dampak dari gangguan yang
dialami oleh Ari dengan benar
Dapat menjawab semua tahap dengan benar
Dapat menjawab 3 tahap dengan benar
Dapat menjawab 2 tahap dengan benar
Tidak dapat menjawab semua tahap
Dapat menjawab semua cara merawat dan menjaga kesehatan organ
reproduksi
Dapat menjawab 3 cara merawat dan menjaga kesehatan organ reproduksi
Dapat menjawab 2 cara merawat dan menjaga kesehatan organ reproduksi

3
1
4
3
2
1
4
3
2
1
4
3
2
1

4
3
2
1
4
3
2
1
4
3
2
1
4
3
2
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5.

Tidak dapat menjawab semua cara merawat dan menjaga kesehatan organ
reproduksi
Dapat menjelaskan pengertian kontrasepsi permanen dan kontrasepsi
temporer
Dapat menjelasakn sebagain pengertian kontrasepsi permanen dan
kontrasepsi temporer dengan benar
Dapat menjelaskan pengertian kontrasepsi permanen dan tidak dapat
menjelaskan pengertian kontrasepsi temporer dengan benar
Tidak dapat menjelasakn pengertian kontrasepsi permanen dan
kontrasepsi temporer

Nilai = Jumlah Total Skor Pilihan Ganda + Jumlah Skor Essay

1
4
3
2
1
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Lampiran 41
Panduan Penilaian Sikap dalam Pembelajaran
Nama Peserta Didik
Kelas
Materi Pokok
Petunjuk Pengisian

:
:
:

Lembar ini diisi oleh guru dan peserta didik. berilah tanda tentang (√) pada kolom
skor di bawah ini sesuai dengan sikap yang ditampilkan oleh peserta didik
berdasarkan kriteria berikut :
4 = Apabila peserta didik selalu melakukan sesuai dengan aspek pernyataan
3 = Apabila peserta didik sering melakukan sesuai dengan aspek pernyataan
2 = Apabila peserta melakukan sesuai dengan aspek pernyataan
1 = Apabila peserta didik tidak melakukan sesuai dengan aspek pernyataan
1. Rasa ingin tahu
No

Aspek Pengamatan

1

Mengajukan pertanyaan kepada teman kelompok
atau guru apabila ada materi yang belum
dipahami
Mencoba melakukan aktivitas yang terdapat pada
media pembelajaran (pop up scrapbook)
Berusaha mencari referensi baik dari buku
maupun internet
Mencatat informasi yang penting yang
disampaikan oleh guru atau teman pada saat
pembelajaran berlangsung
Jumlah skor

2
3
4

1

Skor
2
3

4

1

Skor
2
3

4

2. Bekerja sama
No
1
2
3
4

Aspek Pengamatan
Aktif dalam kelompok
Membantu menjelaskan kepada teman yang
belum paham
Kesediaan dalam melakukan tugas sesuai dengan
kesepakatan
Tidak memaksakan kehendak sendiri
Jumlah Skor
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3. Jujur
No
1
2
3
4

Aspek Pengamatan
1

Skor
2
3

4

1

Skor
2
3

4

1

Skor
2
3

4

Menyampaikan informasi apa adanya
Mengakui kekurangan atau kesalahan yang
dimiliki
Tidak melakukan plagiat (menyalin hasil karya
orang lain saat mengerjakan tugas)
Mengakui pada saat tidak mengerjakan tugas
kelompok
Jumlah skor

4. Percaya diri
No
1
2
3.
4.

Aspek Pengamatan
Berani menyampaikan informasi (presentasi) di
depan kelas
Berani berpendapat, bertanya dan menjawab
pertanyaan dari guru atau teman
Tidak memaksakan kehendak sendiri
Tidak mendahulukan kepentingan diri sendiri
Jumlah skor

5. Teliti
No
1
2
3
4

Nilai :

Aspek Pengamatan
Teliti dalam penulisan tanda baca pada saat
menulis pada LKPD
Tidak merusak media pembelajaran
Tidak ada kesalahan dalam penulisan kata dalam
LKPD yang dikumpulkan
Menjawab semua soal dalam LKPD dengan
benar
Jumlah skor
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ
𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙

𝑋 100

Kriteria Penilaian :
Nilai
X ≥ 80
66 ≤ X ≤ 79
56 ≤ X ≤ 65
50 ≤ X ≤ 55

Kriteria
A = Baik Sekali
B = Baik
C = Cukup
D = Kurang
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Lampiran 42
Lembar Penilaian Sikap dalam Pembelajaran
Kelas
:
Hari/Tanggal :
Materi Pokok :
Petunjuk Pengisian
Lembar penilaian sikap peserta didik dalam pembelajaran diisi oleh guru. Lembar
penilaian ini disesuaikan dengan panduan indikator.
No

Nama
Peserta Didik

Bekerja
Sama

Jujur

Indikator
Rasa
Ingin
Tahu

1
2
3
4
Dst.

Petunjuk Penskoran :
Nilai :

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ
𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙

𝑋 100

Kriteria Penilaian :
Nilai
X ≥ 80
66 ≤ X ≤ 79
56 ≤ X ≤ 65
50 ≤ X ≤ 55

Kriteria
A = Baik Sekali
B = Baik
C = Cukup
D = Kurang

Percaya
Diri

Teliti

Total
Skor
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Lembar Penilaian Sikap dalam Pembelajaran
Kelompok
Kelas
Hari/Tanggal
Materi Pokok
Petunjuk Pengisian:

:
:
:
:

Lembar penilaian sikap antar anggota peserta didik dalam kelompok. Lembar
penilaian ini disesuaikan dengan panduan indikator.
No

Nama
Anggota

Bekerja
Sama

Jujur

Indikator
Rasa
Ingin
Tahu

1
2
3
4
Dst.

Petunjuk Penskoran :
Nilai :

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ
𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙

𝑋 100

Kriteria Penilaian :
Nilai
X ≥ 80
66 ≤ X ≤ 79
56 ≤ X ≤ 65
50 ≤ X ≤ 55

Kriteria
A = Baik Sekali
B = Baik
C = Cukup
D = Kurang

Percaya
Diri

Teliti

Total
Skor
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Lampiran 43
Panduan Penilaian Psikomotorik dalam Pembelajaran
Hari/Tanggal :
Nama
:
Kelas
:
Materi
:
1. Rubrik Penskoran Tugas Membuat Poster Pentingnya Pemberian
ASI eksklusif bagi Bayi
No
1.

2.

3.

Aspek
Kelengkapan komponen:
1. manfaat ASI eksklusif bagi bayi
2. Gambar yang berhubungan
dengan pemberian ASI eksklusif
3. Informasi yang harus
diperhatikan seorang ibu
Ketepatan waktu

Kreativitas:
1. Belum pernah diunggah orang
lain sebelumya
2. Warna dan font yang menarik
3. Penggunaan bahasa yang
persuasif

Jika memenuhi 3 komponen dan benar
Jika memenuhi 2 komponen
Jika memenuhi 1 komponen
Jika tidak memenuhi semua komponen
namun berusaha membuat poster
Jika diunggah sebelum waktu yang
ditetapkan sebagai deadline
Jika diunggah pada hari yang ditetapkan
sebagai deadline
Jika diunggah 1 hari setelah deadline
Jika tidak mengunggah
Jika karya memenuhi 3 aspek
Jika karya memenuhi 2 aspek
Jika karya memenuhi 1 aspek
Jika karya tidak memenuhi semua aspek

Petunjuk Penskoran :
Nilai :

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ
𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙

𝑋 100

Kriteria Penilaian :
Nilai
X ≥ 80
66 ≤ X ≤ 79
56 ≤ X ≤ 65
50 ≤ X ≤ 55

Kriteria
A = Baik Sekali
B = Baik
C = Cukup
D = Kurang

Skor
5
3,5
1,5
0
5
3,5
1,5
0
5
3,5
1,5
0
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2. Rubrik Penskoran Tugas Membuat Poster Gangguan Sistem
Reproduksi Manusia
No
1.

2.

3.

Aspek
Kelengkapan komponen:
1. Nama gangguan
2. Gejala, cara mencegah dan
mengobati
3. Gambar yang berhubungan
dengan gangguan
Ketepatan waktu

Kreativitas :
1. Belum pernah diunggah orang
lain sebelumya
2. Warna dan font yang menarik
3. Penggunaan bahasa yang
persuasif

Jika memenuhi 3 komponen dan benar
Jika memenuhi 2 komponen dan benar
Jika memenuhi 1 komponen dan benar
Tidak memenuhi semua komponen namun
berusaha membuat poster
Jika diunggah sebelum waktu yang
ditetapkan sebagai deadline
Jika diunggah pada hari yang ditetapkan
sebagai deadline
Jika diunggah 1 hari setelah deadline
Jika tidak mengunggah
Jika karya memenuhi 3 aspek
Jika karya memenuhi 2 aspek
Jika karya memenuhi 1 aspek
Jika karya tidak memenuhi semua aspek

Petunjuk Penskoran :
Nilai :

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ
𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙

𝑋 100

Kriteria Penilaian :
Nilai
X ≥ 80
66 ≤ X ≤ 79
56 ≤ X ≤ 65
50 ≤ X ≤ 55

Kriteria
A = Baik Sekali
B = Baik
C = Cukup
D = Kurang

Skor
5
3,5
1,5
0
5
3,5
1,5
0
5
3,5
1,5
0
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