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ABSTRAK 

Penggunaan media pembelajaran di SMAN 1 Sakti Pidie khususnya pada materi 

sistem reproduksi masih kurang bervariasi sehingga berpengaruh terhadap hasil 

belajar peserta didik. Dalam proses pembelajaran yang berlangsung pada masa 

pandemi guru dan peserta didik menggunakan Zoom sebagai media presentasi 

serta juga menggunakan WhatsApp saat guru memberikan tugas kepada peserta 

didik. Tujuan penelitian ini untuk mengembangkan media pembelajaran berbasis 

Prezi, menguji kelayakan dan menjabarkan respon guru terhadap media 

pembelajaran berbasis Prezi pada materi sistem reproduksi di SMAN 1 Sakti 

Pidie. Rancangan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

menggunakan metode R&D dengan model penelitian ADDIE yang terdiri dari 

beberapa tahap yaitu Analyze (analisis), Design (perancangan), Development 

(pengembangan), Implementation (implementasi), dan Evaluation (evaluasi). 

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan melakukan uji kelayakan oleh dua 

dosen ahli media dan dua dosen ahli materi serta lembar angket respon guru, 

kemudian data yang dihasilkan dianalisis dengan menggunakan rumus persentase. 

Teknik analisis data dilakukan dengan menghitung persentase hasil uji kelayakan 

terhadap media ajar dan respon guru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media 

pembelajaran berbasis Prezi yang telah dikembangkan, berdasarkan hasil 

penilaian oleh dua dosen ahli media dan dua dosen ahli materi diperoleh 

persentase yaitu 84% dalam kategori sangat layak, dan hasil respon guru diperoleh 

persentase yaitu 94% dalam kategori sangat baik. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa media pembelajaran berbasis Prezi pada materi sistem 

reproduksi sangat layak digunakan sebagai salah satu media pembelajaran pada 

materi sistem reproduksi. 

 

Kata Kunci : Media Pembelajaran, Prezi, Sistem Reproduksi.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Media merupakan alat yang digunakan untuk mendeskripsikan suatu 

informasi agar informasi yang disampaikan dapat lebih jelas untuk dimengerti dan 

dipahami.
1
 Media pembelajaran menempati posisi yang strategis pada proses 

pembelajaran dikarenakan menjadi perantara atau sumber informasi pengetahuan 

yang diberikan oleh guru kepada siswa pada saat proses belajar mengajar 

berlangsung berdasarkan perkembangan dan kemajuan teknologi yang ada pada 

saat ini. 

Perkembangan dan kemajuan teknologi yang pesat akan berpengaruh 

terhadap penggunaan media dalam proses pembelajaran, sehingga penggunaan 

alat-alat bantu, perlengkapan pembelajaran dan media pembelajaran juga 

disesuaikan dengan kemajuan teknologi. Oleh karena itu, pengajar atau guru 

diharapkan dapat menggunakan alat bantu dan perlengkapan sekolah yang sesuai 

dengan kurikulum, materi, metode, dan tingkat kemampuan siswa dalam 

mencapai tujuan pembelajaran sehingga perlengkapan tersebut akan berguna 

secara efektif dan efisien.  

Menindaklanjuti pendapat tersebut maka media pembelajaran menjadi 

salah satu faktor keberhasilan pada saat proses belajar mengajar yang sedang 

____________ 

1
 Asmara, A.P., “Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Audio Visual”, Jurnal 

Ilmiah DIDAKTIKA, Vol. 15, No. 2, 2015, h. 157.  

 



2 

 

 
 

berlangsung di sekolah. Hal ini nantinya berkaitan dengan bagaimana seorang 

guru memanfaatkan media pembelajaran sebagai sumber belajar sehingga akan 

terjadi interaksi antar peserta didik dengan peserta didik atau peserta didik dengan 

guru. Dengan adanya pemanfaatan sumber belajar secara maksimal maka 

pemahaman yang dimiliki tidak akan terbatas pada apa yang diperoleh melalui 

kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan materi pokok bahasannya. 

Strategi pembelajaran yang memanfaatkan media salah satunya dengan 

menggunakan media interaktif. Media interaktif adalah media yang dirancang 

secara sistematis dan menarik yang dapat digunakan secara mandiri oleh guru 

maupun peserta didik yang berisi materi pelajaran, soal latihan maupun praktik 

dan cara evaluasi dengan tujuan mencapai target. Media interaktif dapat dibuat 

dengan menggunakan berbagai aplikasi atau software computer seperti 

PowerPoint, Adobe Photoshop, Prezi dan lain sebagainya.
2
 

Sebagaimana firman Allah Swt dalam Surat Ash-shuraa ayat 51: 

 

Artinya: “Dan tidak mungkin bagi seorang manusia pun bahwa Allah berkata-

kata dengan dia kecuali dengan perantaraan wahyu atau di belakang tabir atau 

dengan mengutus seorang utusan (malaikat) lalu diwahyukan kepadanya seizin-

Nya apa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Dia Maha Tinggi lagi Maha 

Bijaksana” (Q.S. Ash-shuraa ayat 51). 

____________ 

2
 Neo Vidiasti, “Pengembangan Media Pembelajaran Interraktif Prezi pada Mata 

Pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Kelas XI SMAN 1 Pakel”, Jurnal of 

Education and Information Communication Technology, Vol. 3, No. 1, (2019), h. 89 



3 

 

 
 

Tafsir ayat Al-Qur’an di atas mengatakan “dan tidak mungkin bagi 

seorang manusia pun bahwa Allah berkata-kata dengan dia kecuali dengan 

perantara wahyu” artinya yakni dengan wahyu yang diberikan kepadanya 

sehingga ia menjadi terilhami dan dimasukkan ke dalam hatinya sebagaimana 

yang diilhamkan kepada ibu Nabi Musa dan kepada Nabi Ibrahim tentang 

penyembelihan anaknya. “atau di belakang tabir” yang berarti sebagaimana 

Allah mewahyukan kepada Nabi Musa, yakni suaranya terdengar namun zat-

Nya tidak terlihat.”Atau dengan mengutus seorang utusan (malaikat) lalu 

diwahyukan kepadanya dengan seizin-Nya apa yang Dia kehendaki” artinya 

yakni Allah mengutus malaikat untuk mewahyukan kepada seorang Rasul 

dengan perintah dan bantuan Allah dengan wahyu yang dia kehendaki.
3
 

Berdasarkan tafsir ayat di atas dapat diartikan bahwa dalam proses 

pembelajaran memerlukan sebuah perantara, sebagaimana Allah SWT 

memberikan wahyu kepada umatnya melalui perantara. Begitu juga yang terjadi 

dalam proses pembelajaran di kelas, seorang guru juga memerlukan perantara 

untuk menyampaikan pelajaran. Perantara yang digunakan pada proses 

pembelajaran disini adalah media. 

Berdasarkan hasil observasi awal yang telah dilakukan di SMAN 1 Sakti 

kelas XI IPA 3 diketahui bahwa pada saat proses pembelajaran berlangsung media 

yang digunakan berupa buku cetak yang disediakan di sekolah dan LKPD, selain 

itu pada saat proses belajar mengajar berlangsung masih menggunakan metode 

konvensional. Hal ini menyebabkan proses pembelajaran yang berlangsung 

menjadi pasif, sehingga hanya beberapa peserta didik yang memperhatikan 

penjelasan materi yang dijelaskan oleh guru sedangkan peserta didik lainnya 

melakukan aktivitas mereka sendiri seperti tidak memperhatikan yang dijelaskan 

oleh guru dan bahkan ada yang berbicara dengan teman sebangkunya.
4
  

____________ 

3
 Aidh Al Qarni, Tafsir al Muyassar, (Jakarta: Qisthi, 2008), h. 211. 

4
 Hasil Observasi di SMAN 1 Sakti Pidie. 



4 

 

 
 

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu guru biologi kelas XI IPA 

di SMA Negeri 1 Sakti diketahui bahwa peserta didik dalam belajar kurang 

memahami materi sistem reproduksi, karena penjelasannya yang terlalu panjang. 

Selain itu guru mengatakan untuk penggunaan media yang digunakan pada saat 

proses belajar mengajar berlangsung dengan menggunakan buku cetak dan media 

gambar akan tetapi peserta didik kurang paham terhadap penjelasan guru pada 

materi tersebut sehingga mengakibatkan proses pembelajaran tidak berlangsung 

optimal. Hal tersebut berpengaruh pada nilai KKM (kriteria ketuntasan minimal) 

mata pelajaran Biologi pada materi sistem reproduksi. Nilai KKM yang 

ditetapkan di SMAN 1 Sakti Pidie adalah 72, tetapi nilai akhir peserta didik tahun 

lalu dikategorikan rendah karena nilai klasikal yang dicapai adalah 67,65.
5
 

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa peserta didik SMAN 1 

Sakti Pidie diketahui bahwa peserta didik sangat tertarik mengikuti pembelajaran 

Biologi khususnya materi sistem reproduksi karena sangat berkaitan dalam 

kehidupan sehari-hari. Akan tetapi, peserta didik kurang paham terhadap 

penjelasan tentang materi tersebut karena media yang digunakan hanya berupa 

buku cetak yang disediakan sekolah dan banyak terdapat istilah-istilah dari 

penjelasan materi sistem reproduksi yang sulit dimengerti.
6
 Oleh sebab itu, untuk 

memudahkan peserta didik dalam memahami materi sistem reproduksi maka 

dibutuhkan media pembelajaran yang dapat membangkitkan motivasi dan minat 

belajar serta mudah dipahami oleh peserta didik. 

____________ 

5
 Hasil Wawancara Dengan Guru Biologi di SMAN 1 Sakti Pidie. 

6
 Hasil Wawancara dengan Siswa di SMAN 1 Sakti Pidie 
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Media yang dapat digunakan yaitu media berbasis Prezi. Penggunaan 

media Prezi dianggap mampu menarik perhatian siswa sehingga dapat 

menumbuhkan motivasi belajar peserta didik. Pada media ini digunakan program 

Zooming User Interface (ZUI) yang memungkinkan pengguna untuk 

memperbesar dan memperkecil tampilan media presentasi. Kelebihan Prezi yaitu 

dapat menampung keberagaman gaya belajar, karena Prezi diprogram agar dapat 

menampilkan media visual, audio, maupun animasi.
7
  

Sarana yang dimiliki sekolah memungkinkan untuk menggunakan Prezi 

sebagai media pembelajaran. Penggunaan media Prezi ini dilakukan secara 

langsung di sekolah yang didukung dengan keadaan sekolah yang memiliki LCD. 

Apabila situasi yang terjadi tidak memungkinkan untuk melakukannya secara 

langsung maka penggunaan media Prezi ini dapat dilakukan dengan menggunakan 

internet. 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Surani dan Dina Ampera 

dapat diketahui bahwa media Prezi memperoleh hasil penilaian ahli materi dengan 

skor 83%, hasil penilaian media dengan skor 87,14%, dan uji efektivitas Guru 

dengan skor rata-rata 93,33%. Dengan demikian, desain media pembelajaran Prezi 

pada materi pelajaran membuat pola dianggap layak untuk dijadikan media 

pembelajaran.
8
 

____________ 

7
 Rosadi, H., Pengembangan Media Slide Berbasis Program Aplikasi Prezi pada Materi 

Sistem Peredaran Darah Manusia untuk Sekolah Menengah Pertama, (Surabaya: Universitas 

Negeri Surabaya, 2013), h.18. 

8
 Surani dan Dina Ampera, “Pengembangan Media Pembelajaran Prezi pada Mata 

elajaran Membuat Pola di SMK Awal Karya Pembanguna Galang”, Jurnal Pendidikan Teknologi 

dan Kejuruan, Vol. 19, No. 1, (2017), h.13. 
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Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Rudi Hartanto diketahu bahwa 

hasil analisis dari pengujian yaitu 95% dari hasil validasi oleh ahli materi, 93% 

hasil validasi oleh ahli media, 80% hasil validasi oleh ahli keislaman, dan 89,4% 

hasil dari respon peserta didik. Berdasarkan hasil analisi mengenai pengembangan 

media pembelajaran menggunakan prezi dapat disimpulkan bahwa media sangat 

baik digunakan.
9
 

S. Hartini, dkk mengatakan bahwa hasil penelitian media Prezi pada 

materi tentang alat optic menunjukkan bahwa validitas kategori pada media sangat 

valid, kepraktisan media berada pada kategori sangat praktis, keefektifan media 

berada pada kategori efektif.
10

 

Perbedaan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti dengan penelitian 

yang sudah dilakukan sebelumnya yaitu pada materi serta menampilkan gambar 

dan video pembelajaran yang dikembangkan dengan judul “Pengembangan Media 

Pembelajaran Berbasis Prezi Pada Materi Sistem Reproduksi di SMAN 1 Sakti 

Pidie”. 

 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimanakah pengembangan media pembelajaran berbasis Prezi pada 

materi sistem reproduksi di SMAN 1 Sakti Pidie? 

____________ 
 
9
 Rudi Hartanto, Pengembangan Media Pembelajaran Biologi Terintregasi Nilai-Nilai 

Keislaman Menggunakan Software Prezi pada Materi Sistem Saraf untuk Siswa Kelas XI, (Thesis, 

Universitas Muhammadiyah, 2019), h. 15. 

10
 S, Hartini, dkk., “Developing Learning Media Using Online Prezi Into Materials About 

Optical Equipments”, Jurnal Pendidikan IPA Indonesia, Vol. 6, No. 2, (2017), h. 316. 
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2. Bagaimanakah hasil uji kelayakan media pembelajaran berbasis Prezi pada 

materi sistem reproduksi di SMAN 1 Sakti Pidie? 

3. Bagaimana respon Guru terhadap pengembangan media pembelajaran 

berbasis Prezi pada materi sistem reproduksi di SMAN 1 Sakti Pidie? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui pengembangan media berbasis Prezi pada materi sistem 

reproduksi di SMAN 1 Sakti Pidie. 

2. Untuk menguji hasil kelayakan media pembelajaran berbasis Prezi pada 

materi sistem reproduksi di SMAN 1 Sakti Pidie. 

3. Untuk menganalisis respon Guru terhadap pengembangan media 

pembelajaran berbasis Prezi pada materi sistem reproduksi di SMAN 1 

Sakti Pidie. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan hasil penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini 

diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis manfaat penelitian ini diharapkan dapat menjadi ilmu yang 

bermanfaat sebagai bahan referensi tambahan untuk pengembangan ilmu 

pengetahuan yang berkaitan dengan media Prezi. 
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2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Peserta Didik 

Memberikan kesan yang positif pada saat proses belajar mengajar 

berlangsung, terlebih lagi didukung dengan adanya media pembelajaran sehingga 

proses belajar menjadi menyenangkan dan dapat memotivasi dan meningkatkan 

hasil belajar peserta didik yang dipengaruhi oleh adanya penggunaan media 

pembelajaran.  

b. Bagi Guru 

Menambah referensi baru pada guru dalam penggunaan media 

pembelajaran berbasis Prezi dan dapat membuat proses pembelajaran yang terjadi 

lebih menarik sehingga dapat memotivasi serta dapat meningkatkan hasil belajar 

peserta didik dalam menanggapi materi Biologi khususnya pada materi sistem 

reproduksi.  

c. Bagi Sekolah 

Menambah sarana evaluasi sebagai penunjang saat proses pembelajaran di 

sekolah berlangsung. Selain itu dapat lebih memotivasi sekolah untuk terus 

meningkatkan kualitas proses belajar mengajar serta guru yang berkualitas 

sehingga dapat menjadi sekolah yang lebih unggul dan dapat meraih apa yang 

menjadi tujuan sekolah tersebut. 
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E. Definisi Operasional 

Untuk menghindari penafsiran kata yang berbeda terhadap istilah yang 

digunakan dalam penulisan ini maka diperlukan penjelasan sebagai berikut: 

1. Penelitian dan pengembangan  

Penelitian dan pengembangan atau yang lebih dikenal dengan istilah 

Research and Development (R&D) adalah metode penelitian yang digunakan 

untuk mengembangkan dan menyempurnakan sebuah produk.
11

 Produk yang 

dikembangkan dengan menggunakan metode ini berupa media berbasis Prezi 

pada materi sistem reproduksi. Model penelitian dan pengembangan yang 

digunakan pada penelitian ini adalah model ADDIE, tahapan yang digunakan 

adalah tahap analisis (analysis), desain (design), pengembangan (development), 

implementasi (implementation), dan evaluasi (evaluation). 

2. Media Prezi 

Media Prezi merupakan sebuah perangkat lunak berbasis internet atau 

software as a service (Saas) yang akan digunakan sebagai media presentasi. Pada 

media ini digunakan program Zooming User Interface (ZUI) yang memungkinkan 

pengguna untuk memperbesar dan memperkecil tampilan media presentasi.
12

 

Media Prezi dalam penelitian ini digunakan untuk menampilkan sebuah tampilan 

____________ 

11
 Sugiyono, Metode Penelitian dan Pengembangan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, 

dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 409. 

12
 Rosadi, H., Pengembangan Media Slide Berbasis Program Aplikasi Prezi pada Materi 

Sistem Peredaran Darah Manusia untuk Sekolah Menengah Pertama, (Surabaya: Universitas 

Negeri Surabaya, 2013), h.18. 



10 

 

 
 

pembelajaran yang lebih menarik dengan menambahkan gambar serta video yang 

berkaitan dengan materi sistem reproduksi. 

3. Uji kelayakan  

Uji Kelayakan merupakan percobaan awal yang dilakukan untuk 

mendapatkan penilaian oleh validator ahli terhadap kualitas media ajar yang telah 

dikembangkan.
13

 Uji kelayakan pada penelitian ini yaitu uji kelayakan media dan 

materi. Aspek media yang diuji dalam penelitian ini yaitu aspek kegunaan, 

kualitas teks, kualitas gambar/video, kualitas warna, kualitas desain, serta 

penggunaan kata dan bahasa. Aspek materi yang diuji dalam penelitian ini yaitu 

aspek desain pembelajaran, isi materi, serta bahasa dan komunikasi.  

4. Materi Sistem Reproduksi 

Materi sistem reproduksi merupakan materi yang diajarkan di kelas XI 

SMA semester Genap. Berdasarkan silabus terdapat pada KD 3.12 yaitu 

menganalisis hubungan struktur jaringan penyusun organ reproduksi dengan 

fungsinya dalam sistem reproduksi manusia dan KD 4.12 yaitu 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. Kurikulum yang digunakan pada penelitian ini 

adalah menggunakan kurikulum 2013 yang telah direvisi.  

5.  Respon Guru 

____________ 

13
 Yosi Wulandari dan Wachid E, Purwanto, “Kelayakan Aspek Materi dan Media Dalam 

Pengembangan Buku Ajar Sastra Lama”, Jurnal Gramatika, Vol. 3, No. 2, (2017), h. 162-172. 
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Respon merupakan suatu keadaan yang dipengaruhi untuk memberikan 

sebuah tanggapan terhadap rangsangan lingkungan yang dapat memulai atau 

membimbing tingkah laku orang tersebut.
14

 Respon yang dimaksud dalam 

penelitian ini adalah respon guru terhadap media pembelajaran Biologi berbasis 

Prezi pada materi sistem reproduksi di SMA Negeri 1 Sakti Pidie. Indikator 

respon pendidik meliputi: a. kesesuaian materi, b. tampilan media, c. kepraktisan 

media, dan d. kesesuaian bahasa yang digunakan. 

____________ 

14
 Diah Dharmayanti, “Analisa Sensitivitas Respon Konsumen terhadap Ekstensifikasi 

Merek (Brand Extension) pada Margarine Merek Filma di Surabaya”, Jurnal Manajemen 

Pemasaran, Vol. 1, No. 2, (2006), h. 66.  
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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Media Pembelajaran 

Proses pembelajaran merupakan proses komunikasi. Guru sebagai 

pengirim informasi dan peserta didik sebagai penerima informasi, sedangkan 

perantaranya atau sarana dari guru ke peserta didik disebut dengan media 

pembelajaran.  

Kata media berasal dari Bahasa latin medius yang secara harfiah berarti 

“tengah” atau “pengantar”. Media juga bisa diartikan sebagai perantara atau 

pengantar pesan dari pengirim kepada penerimanya.
15

 Media pembelajaran adalah 

segala sesuatu yang digunakan untuk menyalurkan bahan pembelajaran, sehingga 

peserta didik dapat termotivasi, merangsang pemikiran, perhatian dan minat 

belajar yang aktif untuk mencapai tujuan pembelajaran.  

Media pembelajaran adalah alat yang dapat membantu proses belajar 

mengajar dan berfungsi untuk memperjelas makna pesan yang disampaikan, 

sehingga dapat mencapai tujuan pembelajaran dengan lebih baik dan sempurna. 

Media pembelajaran juga sarana untuk meningkatkan kegiatan proses belajar 

mengajar. Mengingat banyaknya bentuk-bentuk media tersebut, maka guru harus 

dapat memilih dengan cermat dan tepat.
16

 Media pembelajaran adalah wujud dari 

____________ 

15
 Azhar Arsyad, Media Pembelajaran, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), h. 3 

16
 Cecep Kustandi., Bambang Sujipto, Media Pembelajaran; Manual dan Digital, 

(Bogor: Ghalia Indonesia, 2013), h. 8 
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adanya berbagai jenis komponen dalam lingkungan siswa yang dapat merangsang 

peserta didik untuk belajar.
17

  

Manfaat penggunaan media, antara lain:
18

 

1) Pengajaran lebih menarik perhatian peserta didik sehingga dapat 

menumbuhkan motivasi belajar. 

2) Bahan pengajaran akan lebih jelas maknanya, sehingga dapat lebih 

dipahami peserta didik, serta memungkinkan peserta didik menguasai 

tujuan pembelajaran dengan baik. 

3) Metode pembelajaran bervariasi, tidak semata-mata hanya komunikasi 

verbal melalui penuturan kata-kata yang diucapkan oleh guru, sehingga 

peserta didik tidak bosan, serta guru juga tidak kehabisan tenaga. 

4) Peserta didik lebih banyak melakukan kegiatan belajar, karena tidak 

hanya mendengarkan penjelasan dari guru saja, tetapi aktivitas lain yang 

dilakukan, seperti mengamati, melakukan, mendemonstrasikan, dan lain-

lain. 

Biologi menekankan pada kegiatan belajar mengajar, pemahaman, dan 

pengembangan konsep serta keterampilan peserta didik, sehingga dalam 

mempelajarinya dibutuhkan strategi belajar dengan menggunakan media 

____________ 
 

17
 Dina Indriana, Ragam Alat Bantu Media Pengajaran, (Yogyakarta: DIVA Press, 2011), 

h.14 

18
 Hujair A H., Sanaky, Media Pembelajaran Interaktif-Inovatif, (Yogyakarta: Kaukaba 

Dipantara, 2013), h.5 
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pembelajaran yang tepat.
19

 Salah satu alternatif yang dapat digunakan guru untuk 

meningkatkan hasil belajar atau pemahaman konsep adalah dengan memilih 

media pembelajaran yang sesuai dengan materi, sehingga tujuan pembelajaran 

tercapai secara optimal. Media pembelajaran yang baik adalah media 

pembelajaran yang dapat menginterpretasikan konsep yang abstrak menjadi 

konsep yang mudah dipahami.
20

  

Masing-masing media memiliki kelebihan dan kekurangan sehingga 

seorang guru harus mampu memilih media yang tepat dalam penyampaian suatu 

materi. Ada beberapa faktor yang sangat menentukan tepat atau tidaknya sesuatu 

dijadikan media pengajaran dan pembelajaran, antara lain adalah tujuan 

pembelajaran, karakteristik peserta didik, moralitas belajar peserta didik, 

lingkungan, ketersediaan fasilitas pendukung dan sebagainya.
21

 

Memilih media yang akan digunakan dalam proses pembelajaran menjadi 

pertimbangan yang paling utama, karena media yang dipilih harus sesuai 

dengan:
22

 

1. Tujuan pengajaran 

2. Bahan pelajaran 

____________ 

19
 Galuh A F R., Agus W D W, “Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Blog pada 

Materi Sistem Saraf Siswa Kelas XI”, JUPEMASI-PBIO, Vol. 1, No. 1, 2014, h. 144. 

20
 Eriza D., Slamet S., Ciptono, “Pengembangan Media Pembelajaran Sistem Reproduksi 

Manusia Berbasis Android untuk Meningkatkan Pemahaman Konsep Peserta Didik”, Jurnal Prodi 

Pendidikan Biologi, Vol. 6, No. 4, 2017, h. 199. 

21
 Dina Indriana, Ragam Alat Bantu Media Pengajaran, (Yogyakarta: DIVA Press, 2011), 

h. 28. 

22
 Hujair AH., Sanaky, Media Pembelajaran Interaktif-Inovatif, (Yogyakarta: Kaukaba 

Dipantara, 2013), h.6-7. 
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3. Metode mengajar 

4. Ketersediaan alat yang dibutuhkan 

5. Pribadi pengajar 

6. Kondisi peserta didik, seperti minat dan kemampuan 

Secara umum ada tiga bentuk media, yaitu media yang dapat didengar, 

dilihat, dan diraba. 

1) Media Visual 

Media Visual adalah sumber belajar yang di dalamnya berisikan 

pesan atau informasi khususnya pada materi pembelajaran yang disajikan 

secara menarik dan kreatif. Media visual ini tidak dapat digunakan oleh 

para tunanetra karena media ini hanya dapat digunakan dengan indera 

penglihatan saja. Media Visual terdiri dari beberapa macam, yaitu gambar 

atau foto, peta konsep, diagram, grafik, poster, dan peta. 

2) Media Audio 

Media audio adalah jenis media pembelajaran yang disajikan secara 

menarik dan kreatif dengan menggunakan indera pendengaran, karena 

yang ditampilkan oleh media ini hanya berupa suara saja. Media audio 

terdiri dari beberapa macam, yaitu:  

a) Laboratorium bahasa yang digunakan untuk menyampaikan materi 

pelajaran seperti mendengarkan percakapan yang menggunakan 

bahasa asing yang terdiri dari Bahasa Inggris dan Bahasa Arab.  
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b) Radio yaitu media visual yang berupa benda atau alat yang dapat 

dipergunakan untuk memfasilitasi proses belajar mengajar dan 

diterapkan dengan menggunakan indera pendengaran.  

3) Media Audio Visual 

Media audio visual adalah jenis media pembelajaran yang berisikan 

pesan atau materi pelajaran dengan menggunakan indera penglihatan dan 

pendengaran. Media ini menampilkan suara dan gambar. Media audio 

visual terdiri dari dua macam yaitu: 

a) Audio visual murni, yaitu unsur suara dan unsur gambarnya berasal 

dari satu sumber contohnya seperti televisi, video kaset, dan film 

bersuara. 

b) Audio Visual tidak murni yaitu unsur suara dan unsur gambarnya 

terdiri sumber yang berbeda contohnya film bingkai suara.  

 

B. Media Prezi 

Salah satu perangkat lunak yang bisa dijadikan sebagai media 

pembelajaran adalah Prezi. Prezi merupakan media alternatif yang dapat 

menampilkan sebuah tampilan yang saling berkaitan dalam sebuah tampilan slide 

dengan slide lainnya dengan mudah. Hal ini sangat membantu para siswa agar 

bisa mengerti materi yang disampaikan dengan mudah.
23

 

____________ 

23
 Rosadi., Hendra, Kelayakan Teoritis Media Prezi Slide pada Materi Sistem Peredaran 

Darah Manusia, (online), 2013, h. 1, (http://ejournal.unesa.ac.id/indexbiodu.html). 

http://ejournal.unesa.ac.id/indexbiodu.html
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Prezi dapat menggeser paradigma pembelajaran yang semula berpusat 

pada guru menjadi berpusat pada siswa dan guru hanya sebagai fasilitator, 

sehingga siswa menjadi aktif belajar, tidak lagi mengandalkan guru sebagai 

narasumber tunggal.
24

 Prezi pada awalnya dikembangkan oleh arsitek Hungaria 

bernama Adam Somlai-Fischer sebagai alat visualisasi arsitektur. Prezi adalah 

media yang digunakan untuk membuat dan menghasilkan berbagai ide menjadi 

lebih menarik, dan sengaja dibuat untuk menjadi alat untuk mengembangkan ide 

dalam bentuk visual yang bersifat naratif.
25

  

Penggunaan media Prezi ini dapat meningkatkan motivasi belajar siswa 

yang kurang tertarik pada pembelajaran yang dilakukan oleh guru dengan 

menggunakan media buku dan gambar karena media ini akan menampilkan 

sebuah tampilan yang berbeda. Selain itu media Prezi dapat dimanfaatkan oleh 

siswa dalam menyusun pengetahuan yang ingin diperoleh siswa mengenai materi 

sistem reproduksi. Substansi media Prezi ini adalah mempermudah siswa dalam 

memahami dan menunjang sumber belajar. Adanya pemanfaatan media yang 

praktis dan inovatif dapat membangun mental siswa dalam struktur 

pengetahuannya berdasarkan kognitif yang dimilikinya.  

Prezi menggunakan pendekatan berbasis frame yang tersusun dalam 

sebuah kanvas besar dan menggunakan teknik zoom-in zoom out untuk 

perpindahan dari masing-masing frame sehingga tampilan yang dihasilkan tampak 

____________ 

24
 Aribowo, I. T, Keefektifan Penggunaan Multimedia Prezi pada Pembelajaran 

Keterampilan Menulis Bahasa Jerman di SMAN 2 Banguntapan Bantul, (Yogyakarta: UNY, 

2012), h. 25. 

25
 Muh. Rais, “Pengaruh Penggunaan Multimedia Presentasi Berbasis Prezi dan Gaya 

Belajar terhadap Kemampuan Mengingat Konsep”, Jurnal Mekom, Vol.2, No.1, 2015, h.12. 
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menarik. Oleh karena itu media ini cocok digunakan untuk penelitian yang akan 

dilakukan pada materi sistem reproduksi karena tampilannya yang menarik. 

Prezi adalah perangkat lunak (Software) untuk presentasi sebagai alat ukur 

untuk mengeksplorasi berbagai ide pada kanvas virtual. Prezi memiliki fitur yang 

unggul yaitu menggunakan Zooming User Interface yang memungkinkan 

pengguna untuk memperbesar dan memperkecil tampilan media presentasi.
26

 

Prezi digunakan untuk membuat sebuah tampilan presentasi berbentuk linier dan 

non-linier. Contohnya ialah presentasi berbentuk Mind Map (peta pikiran) yang 

merupakan contoh presentasi non-linier. Sedangkan contoh presentasi linier 

adalah presentasi terstruktur, sehingga mempermudah untuk menentukan objek 

yang akan digunakan serta dapat menentukan ukuran dan posisi yang sesuai. 

Tampilan media Prezi dapat dilihat pada gambar di bawah. 

 

Gambar 2.1 Tampilan media Prezi non-linier.
27

 

 

Beberapa keunggulan media prezi yang dapat diketahui, yaitu:  

____________ 

26
 Taufiqurrahman, M., Untari, S., Yuniastuti, “Pengembangan Media CD Pembelajaran 

Berbasis Prezi pada Pokok Bahasan Globalisasi Mata Pelajaran PKN Kelas IX MTsN Bangsal, 

Mojekerto”, Jurnal Pendidikan, Vol. 1, No. 1, 2012, h.3 

27
 Titik Muslimah, Media Prezi, diakses tanggal 18 Mei 2020 pada situs https://bungdus.c

om/aplikasi-presentasi-keren-untuk-laptop/  

https://bungdus.com/aplikasi-presentasi-keren-untuk-laptop/
https://bungdus.com/aplikasi-presentasi-keren-untuk-laptop/
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1. Dapat menampung keragaman gaya belajar, karena Prezi diprogram agar 

dapat menampilkan media visual, audio, maupun animasi.  

2. Program aplikasi Prezi juga merupakan media yang unik karena didalamnya 

terdapat bentuk presentasi yang sangat berbeda dengan presentasi pada 

umumnya yaitu presentasi yang menggunakan media Power Point.
28

 Salah 

satu perbedaan antara media Prezi dengan media Power Point yaitu media 

Prezi dibuat dalam keadaan online yang digunakan dalam bentuk slide namun 

di atas kanvas virtual, tema yang dimiliki pun lebih bervariasi. Sedangkan 

media Power Point dibuat dalam keadaan offline dan digunakan hanya dalam 

bentuk slide saja, tema yang dimiliki hanya berupa tema sederhana. Oleh 

sebab itu media Prezi ini dapat dijadikan sebagai media yang dapat 

menampilkan sebuah tampilan yang berbeda. 

 

Gambar 2. 2 Media Prezi dalam bentuk presentasi.
29

 

3. Keunggulan Prezi juga dapat dilihat dengan adanya Zoomable Canvas, 

sehingga dapat memfokuskan slide ke setiap kalimat dengan pergerakan slide 

____________ 

28
 Rosadi, H, Pengembangan Media Slide Berbasis Program Aplikasi Prezi pada Materi 

Sistem Peredaran Darah Manusia untuk Sekolah Menengah Pertama, (Surabaya: Universitas 

Negeri Surabaya, 2013), h. 18 

29
 Nurazizah, Nesaba Media, diakses tanggal 18 Mei 2020 pada Situs https://www.nesaba

media.com/cara-download-file-di-prezi/  

https://www.nesabamedia.com/cara-download-file-di-prezi/
https://www.nesabamedia.com/cara-download-file-di-prezi/
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yang dinamis dan variatif. Slide pada Prezi juga menunjang kemudahan 

dalam menyusun slide presentasi.
30

 

 

Gambar 2. 3 Tampilan Media Prezi Zoomable canvas,
31

 

4. Media Prezi juga mempunyai kelebihan yaitu tidak perlu berpindah dari satu 

slide ke slide lain. Cukup dengan satu kanvas besar yang bisa disisipi gambar, 

video, data dan lain-lain. Jadi untuk presentasi dengan Prezi tidak perlu 

banyak slide, cukup dengan satu slide saja, mudah untuk menggabungkan 

gambar, bunyi dan video dalam satu tampilan dan sangat mudah digunakan.
32

 

Media Prezi banyak memiliki keunggulan-keunggulan, tetapi dibalik 

keunggulannya media Prezi juga memiliki kelemahan. Kelemahan media Prezi 

diketahui yaitu sebagai berikut: 

1. Media ini hanya menggunakan teknologi ZUI (Zooming User Interface) 

sehingga software ini bisa terlihat monoton.  

2. Pada proses instalasinya juga membutuhkan koneksi internet.  

____________ 

30
 Johar, R, Strategi Belajar Mengajar, (Banda Aceh: Universitas Syiah Kuala, 2006), 

h.17. 

31
 Neo Vidiasti, “Pengembangan Media Pembelajaran Interaktif Prezi Pada Mata 

Pelajaran Teknologi Informasi Dan Komunikasi (TIK) Kelas XI di SMAN 1 Pakel”, Jurnal Of 

Education and Information Communication Technology, Vol. 3, No. 1, (2019), h. 88. 

32
 Embi, M. A, Aplikasi Web 2.0 dalam Pengajaran dan Pembelajaran, (Selangor: 

Universiti Kebangsaan Malaysia, 2011), h.129. 
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3. Media ini hanya berlaku 30 hari untuk versi trialnya, akan tetapi sekarang 

sudah bisa digunakan secara offline karena sudah ada Prezi desktop.
33

 

 

Gambar 2. 4 Pembuatan media Prezi dengan menggunakan.
34

  

 Internet secara gratis.  

 

 

C. Pengembangan Media  

Penelitian dan pengembangan lebih dikenal dengan istilah Research and 

Development (R&D). Penelitian dan pengembangan adalah metode yang 

digunakan untuk menghasilkan sebuah produk tertentu dan menguji keefektifan 

produk tersebut.
35

 Penelitian dan pengembangan ini tidak hanya merupakan suatu 

penelitian yang menghasilkan produk untuk diuji coba. Namun juga merupakan 

suatu proses atau langkah-langkah yang dilakukan untuk mengembangkan produk 

atau menyempurnakan produk yang telah ada sebelumnya. Berikut ini merupakan 

beberapa model pengembangan Research and Development (R&D): 

 

____________ 
 
33

 White, N. L, Prezi v Powerpoint:Finding the Right tool for the job, (New York: State 

University of New York Institute of Technology, 2011), h. 8. Di unduh dengan menggunakan link 

https://docushare.sunyit_edu/dsweb/Get/White Thesi Project2. 

34
 Neo Vidiasti, “Pengembangan …, h. 93 

35
 Sugiyono, Metode Penelitian dan Pengembangan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan 

R&D, (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 407. 

https://docushare.sunyit_edu/dsweb/Get/White
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1. Model Borg and Gall 

Borg and Gall menjelaskan bahwa penelitian dan pengembangan dalam 

pendidikan adalah model pengembangan berbasis industri yang meliputi beberapa 

tahapan dengan tujuan menghasilkan suatu produk pembelajaran yang memenuhi 

standarisasi tertentu yaitu efektif, efisien, dan berkualitas. Dalam penelitian dan 

pengembangan Borg and Gall yang telah dimodifikasi oleh Sugiyono dibutuhkan 

sepuluh langkah pengembangan untuk menghasilkan produk akhir yang siap 

diterapkan dalam lembaga pendidikan, meliputi: 

a. Potensi dan masalah. 

b. Pengumpulan data. 

c. Desain produk. 

d. Validasi desain. 

e. Revisi desain. 

f. Uji coba produk. 

g. Revisi produk. 

h. Uji coba penggunaan produk. 

i. Revisi produk. 

j. Produksi massal.
36

 

2. Model ADDIE 

Model ADDIE dikembangkan oleh Dick and Carry pada tahun 1996 untuk 

merancang sistem pembelajaran. Model pengembangan ADDIE terdiri dari lima 

____________ 

36
 Almira Eka Damayanti, dkk., “Kelayakan pembelajaran Fisika Berupa Buku Saku 

Berbasis Android pada Materi Fluida Statis,” Indonesian Journal of Science and Mathematics 

Education, Vol. 1, No. 1, (2018), h. 65. 
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tahapan yaitu tahapan analisis (Analysis), desain (Design), pengembangan 

(Development), implementasi (Implementation), dan evaluasi (Evaluation). 

a. Tahap Analisis (Analysis) 

Dalam tahapan ini, kegiatan utama adalah menganalisis perlunya 

pengembangan bahan ajar dalam tujuan pembelajaran. Beberapa analisis yang 

dilakukan adalah sebagai berikut: 

1) Analisis Kinerja 

Dalam tahapan ini, mulai dimunculkan masalah dasar yang dihadapi 

dalam pembelajaran. 

2) Analisis Siswa 

Analisis siswa dilihat dari karakteristik siswa berdasarkan 

pengetahuan, keterampilan dan perkembangannya. Analisis ini bertujuan 

untuk mengetahui tingkat kemampuan siswa yang beragam. 

3) Analisis Fakta, Konsep, Prinsip, dan Prosedur Materi Pembelajaran 

Analisis ini merupakan bentuk identifikasi terhadap materi agar 

relevan dengan pengembangan bahan ajar dalam pembelajaran. Tujuan dari 

analisis fakta, konsep, prinsip, dan prosedur materi pembelajaran adalah 

untuk mengidentifikasi bagian-bagian utama materi yang akan diajarkan dan 

disusun secara sistematik. 

4) Analisis Tujuan Pembelajaran 

Analisis ini merupakan langkah yang diperlukan untuk menentukan 

kemampuan atau kompetensi yang perlu dimiliki oleh siswa. Pada tahap ini, 
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ada beberapa poin yang perlu didapatkan diantaranya: 1) Tujuan 

pembelajaran yang telah ditentukan, 2) Ketercapaian tujuan pembelajaran. 

Dengan demikian, tahapan ini dapat dijadikan acuan untuk mengembangkan 

bahan ajar dalam pembelajaran.  

b. Tahap Desain (Design) 

Tahapan desain meliputi beberapa perencanaan pengembangan bahan ajar 

diantaranya meliputi beberapa kegiatan sebagai berikut: 

1) Penyusunan bahan ajar dalam pembelajaran kontekstual dengan 

mengkaji kompetensi inti dan kompetensi dasar untuk menentukan 

materi pembelajaran, indikator, dan instrumen penilaian siswa. 

2) Merancang skenario pembelajaran atau kegiatan belajar mengajar 

dengan pendekatan pembelajaran. 

3) Pemilihan kompetensi bahan ajar. 

4) Perencanaan awal perangkat pembelajaran yang didasarkan pada 

kompetensi mata pelajaran. 

5) Merancang materi pembelajaran dan alat evaluasi belajar dengan 

pendekatan pembelajaran 

c. Tahap Pengembangan (Development) 

Dalam melakukan langkah pengembangan bahan ajar, ada dua tujuan 

penting yang perlu dicapai antara lain yaitu: 

1) Memproduksi atau merevisi bahan ajar yang akan digunakan untuk 

mencapai tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan. 
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2) Memilih bahan ajar terbaik yang akan digunakan untuk mencapai 

tujuan pembelajaran. 

d. Tahap Implementasi (Implementation) 

Tahapan implementasi pada penelitian merupakan tahapan untuk 

mengimplementasikan rancangan bahan ajar yang telah dikembangkan pada 

situasi yang nyata di kelas. Selama implementasi rancangan bahan ajar yang 

dikembangkan lalu diterapkan pada kondisi yang sebenarnya. Setelah diterapkan 

dalam bentuk kegiatan pembelajaran kemudian dilakukan evaluasi awal untuk 

memberikan umpan balik pada penerapan pengembangan bahar ajar berikutnya. 

e. Tahap Evaluasi (Evaluation) 

Evaluasi merupakan sebuah proses yang dilakukan untuk memberikan 

nilai terhadap pengembangan bahan ajar dalam pembelajaran. Evaluasi dilakukan 

dalam dua bentuk yaitu evaluasi formatif dan evaluasi sumatif. Evaluasi formatif 

dilaksanakan pada setiap akhir tatap muka (mingguan), sedangkan evaluasi 

sumatif dilakukan setelah kegiatan berakhir secara keseluruhan. Hasil evaluasi 

digunakan untuk memberikan umpan balik terhadap pengembangan bahan ajar. 

Kemudian revisi dibuat sesuai dengan hasil evaluasi atau kebutuhan yang belum 

dapat dipenuhi oleh tujuan pengembangan bahan ajar.
37

  

 

 

____________ 

37
 Rahmat Arofah Hari Cahyadi, “Pengembangan Bahan Ajar Berbasis ADDIE Model”, 

Islamic Education Jurnal, Vol. 3, No. 1, (2019), h. 36. 
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3. Model 4-D 

Model 4-D merupakan singkatan dari define, design, develop, and 

disseminate yang dikembangkan oleh Thiagarajan pada tahun 1974. Model 4-D 

meliputi empat tahap penelitian dan pengembangan yaitu: 

a. Define  

Tahapan ini dilakukan untuk menetapkan dan mendefinisikan syarat-syarat 

pengembangan. Terdapat lima kegiatan yang dilakukanpada tahap ini: 

1) Front and analysis, dimana guru melakukan diagnosis awal untuk 

meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran. 

2) Leaner analysis, dimana karakteristik peserta didik dipelajari misalnya 

kemampuan, motivasi belajar dan latar belakang. 

3) Task analysis yaitu guru menganalisis tugas pokok yang harus 

dikuasai peserta didik untuk mencapai kompetensi. 

4) Concept analysis yaitu menganalisis konsep yang akan diajarkan. 

5) Specifying instructional objectives yaitu menulis tujuan pembelajaran. 

b. Design 

Thiagarajan membagi tahap desain dalam empat kegiatan, yaitu: 

1) Menyusun tes kriteria, sebagai tindakan pertama untuk mengetahui 

kemampuan awal peserta didik dan alat evaluasi. 

2) Memilih media pembelajaran yang sesuai materi dan karakteristik 

peserta didik. 

3) Pemilihan bentuk penyajian pembelajaran disesuaikan dengan media 

pembelajaran yang digunakan. 
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4) Mensimulasikan penyajian materi dengan media dan langkah-langkah 

pembelajaran yang telah dirancang. 

c. Development  

Tahapan ini terdiri dua kegiatan yaitu: expert appraisal dan developmental 

testing. Expert appraisal, teknik untuk memvalidasi atau menilai kelayakan 

produk. Sedangkan developmental testing merupakan kegiatan uji coba produk 

pada sasaran subjek yang sesungguhnya. 

d. Disseminate  

Tahapan ini terdiri dari tiga kegiatan yaitu: 

1) Validation testing, pada tahap ini produk yang telah direvisi kemudian 

diimplementasikan. Pada saat implementasi dilakukan pengukuran 

ketercapaian tujuan untuk mengetahui efektivitas produk yang 

dikembangkan. 

2) Packaging atau pengemasan dilakukan dengan mencetak buku 

panduan penerapan model pembelajaran. 

3) Diffusion and adoption, setelah melalui pencetakan, buku 

disebarluaskan supaya dapat diserap (difusi) dan diadopsi. 

4. Model Alessi dan Trollip 

Model ini adalah model yang dikembangkan oleh Stephen M. Alessi dan 

Stenlay R. Trolip. Model pengembaangan ini terdiri dari tiga kategori yaitu: 
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a. Tahap planning (perencanaan) merupakan dasar dari semua tahap lainnya, 

dimana tahapan yang dilakukan oleh peneliti untuk menentukan tujuan dan 

arah dari pengembangan suatu produk. 

b. Tahap design (desain) 

Merupakan tahapan yang berhubungan dengan pengembangan konsep 

awal. 

c. Tahap development (pengembangan) merupakan tahap inti dari proses 

pengembangan.
38

 

Melalui penenelitian ini peneliti berusaha untuk mengembangkan suatu 

produk dengan menggunakan proses pengembangan media pembelajaran berbasis 

Prezi pada materi sistem reproduksi menggunakan metode penelitian dan 

pengembangan (R&D), metode ini digunakan bertujuan untuk menghasilkan 

sebuah produk baru melalui proses pengembangan. Model penelitian dan 

pengembangan yang digunakan pada penelitian ini adalah model ADDIE. Model 

ADDIE merupakan singakatan dari Analysis, Design, Develepment, 

Implementation, dan Evaluation. 

Media pembelajaran mempunyai dua fungsi yang penting, yaitu 

memotivasi minat belajar siswa dan menyampaikan materi pelajaran demi 

tercapainya tujuan pendidikan dan tujuan pembelajaran yang terjadi disekolah. 

Oleh karena itu, guru harus dapat memanfaatkan perkembangan teknologi dalam 

membuat media pembelajaran yang tepat untuk meningkatkan hasil belajar siswa 

____________ 

38
 Nurwahyuningsih Ibrahim dan Ishartiwi, “Pengembangan Media Pembelajaran Mobile 

Learning Berbasis Android Mata Pelajaran IPA untuk Siswa SMP”, Jurnal Edukatika, Vol. 8, No. 

1, (2017), h. 82.  
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dengan cara menumbuhkan semangat dalam motivasi belajar saat proses belajar 

berlangsung. 

 

D. Uji Kelayakan Media dan Materi 

Kelayakan media pembelajaran dapat mengacu pada kriteria kualitas suatu 

media. Pengembangan media pembelajaran dikatakan berkualitas jika memenuhi 

indikator sebagai berikut: 

1. Layak menurut para ahli 

Analisis kelayakan media dilakukan tehadap hasil validasi ahli desain media 

pembelajaran dan validasi materi pembelajaran. Validasi dilakukan untuk 

mengujicoba media yang sudah direvisi dalam praktik pembelajaran. Validasi 

terfokus pada kelayakan media digunakan dalam proses pembelajaran.
39

 

2. Praktis 

Media pembelajaran dikatakan praktis apabila memenuhi indikator yaitu 

validator menyatakan bahwa media pembelajaran tersebut dapat digunakan 

dengan sedikit atau tanpa revisi.
40

 

Berdasarkan uraian di atas maka pemilihan media pembelajaran yang tepat 

terdiri dari beberapa hal yang harus dilakukan, yaitu: 

a. Kesesuaian dengan tujuan pembelajaran 

b. Kesesuaian dengan materi pembelajaran 

____________ 

39
 Maya Siskawati, dkk., “Pengembangan Media Pembelajaran Monopoli untuk 

Meningkatkan Minat Belajar Geografi Siswa”, Jurnal Studi Sosial, Vol. 4, No. 1, (2016), h. 10.  

40
 Yuni Yamasari, “pengembangan media pembelajaran matematika ICT yang 

berkualitas”, artikel hasil penelitian yang disajikan dalam seminar nasional pascasarjana X-ITS, 

(Surabaya: Pasca Sarjana X-ITS, 2010), h. 3. 
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c. Kesesuaian dengan karakteristik peserta didik atau guru yaitu mengkaji 

sifat-sifat dan ciri media yang digunakan 

d. Kesesuaian dengan teori yang memiliki fungsi untuk meningkatkan 

efisiensi dan efektivitas pembelajaran 

e. Kesesuaian dengan gaya belajar peserta didik 

f. Kesesuaian dengan kondisi lingkungan, fasilitas pendukung dan waktu 

yang tersedia. 

Uji kelayakan yang dilakukan pada penelitian ini selain uji kelayakan 

media juga dilakukan uji kelayakan materi. Uji kelayakan materi dilakukan untuk 

mengetahui layak atau tidaknya materi yang terdapat pada media pembelajaran 

yang akan digunakan pada saat proses pembelajaran berlangsung yang dilakukan 

oleh pendidik dan peserta didik. Penilaian kelayakan isi materi tedapat atas empat 

indikator penilaian yang sesuai dengan ketetapan Badan Standar Nasional 

Pendidikan (BSNP).
41

 Adapun keempat indikator tersebut terdiri atas kelayakan 

isi, kelayakan penyajian, kelayakan kebahsaan, dan kelayakan kegrafikan. 

Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan bahwa penggunaan media Prezi 

pada materi sistem reproduksi bernilai produktif dan edukatif, karena dengan 

adanya penggunaan media tersebut peserta didik akan mendapatkan pengetahuan 

dan pengalaman belajar baru, serta dapat lebih melatih unruk memahami materi 

yang diajarkan khususnya pada materi sistem reproduksi.  

____________ 

41
 Lutfia Putri Kinanti dan Sudirman, “Analisis Kelayakan Isi Materi dari Komponen 

Materi Pendukung Pembelajaran dalam Buku Teks Mata Pelajaran Sosiologi Kelas XI SMA 

Negeri di Kota Bandung”, Jurnal Sosietas, Vol. 7, No. 1, 2017, h. 343.  
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E.  Respon Guru 

Kata respon menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) diartikan 

sebagai tanggapan, reaksi, atau jawaban seseorang. Respon merupakan suatu 

tanggapan yang diartikan sebagai kesan atau gambaran dari stimulus yang didapat 

dari objek yang diamati sebelumnya.
42

  

Respon guru terhadap suatu metode maupun model pembelajaran yang 

diterapkan oleh guru pada suatu pembelajaran dapat diketahui saat pembelajaran 

di kelas berlangsung. Respon guru dapat dilihat setelah pendidik mengetahui 

respon peserta didik terhadap proses pembelajaran yang menggunakan metode, 

model, maupun media pembelajaran dengan memberikan tanggapan ataaupun 

pendapat sehingga pendidik dapat memberikan tanggapan mengenai proses 

pembelajaran yang dilakukan di kelas. 

 

F. Materi Sistem Reproduksi pada Manusia 

Materi sistem reproduksi merupakan materi yang diajarkan di kelas XI 

IPA SMA semester genap kurikulum 2013 yang terdapat pada KD 3.12 yaitu 

“Menganalisis hubungan struktur jaringan penyusun organ reproduksi dengan 

fungsinya dalam sistem reproduksi manusia”, dan pada KD 4.12 yaitu 

“menyajikan sebuah karya tentang dampak pergaulan bebas, penyakit dan 

kelainan ada struktur dan fungsi organ reproduksi manusia”. 

____________ 
 
42

 Ahmadi, Psikologi Umum, (Jakarta: Rieka Cipta, 2009), h. 89. 
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Sistem reproduksi pada manusia merupakan kemampuan makhluk hidup 

untuk menghasilkan keturunan yang baru. Tujuannya adalah untuk 

mempertahankan jenisnya dan melestarikan jenis agar tidak punah. Pada manusia 

untuk menghasilkan keturunan yang baru diawali dengan peristiwa fertilisasi, 

sehingga dengan demikian reproduksi pada manusia dilakukan dengan cara 

seksual.
43

 Organ reproduksi yang dimiliki manusia berbeda antara pria dan 

wanita. 

1. Sistem Reproduksi Pria 

Sistem reproduksi pria tersusun dari organ-organ yang terletak di luar 

tubuh dan di dalam tubuh. Organ yang terletak di luar tubuh berupa penis dan 

skrotum, sedangakan organ yang terletak di dalam tubuh berupa saluran 

pengeluaran dan kelenjar yang menghasilkan hormon-hormon kelamin.
44

 

a. Organ Reproduksi Pria 

Organ reproduksi pria terdiri atas organ reproduksi dalam dan organ 

reproduksi luar. 

1) Organ Reproduksi Dalam 

Terdiri atas testis, saluran pengeluaran dan kelenjar aksesoris. 

a) Testis (Gonad Jantan) 

Testis berjumlah sepasang terdapat di bagian tubuh sebelah kiri dan 

kanan. Berbentuk oval dan terletak didalam kantung pelir 

(skrotum). Testis kiri dan kanan dibatasi oleh suatu sekat yang 

____________ 

43
 Lucia Sri Istanti, Modul Biologi, (Bandung: Yayasan Widya Bhakti, 2012), h. 2. 

44
 Irnaningtyas, Biologi, (Jakarta: Erlangga, 2013), h.419. 
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terdiri dari serat jaringan ikat dan otot polos. Setiap testis dilapisi 

oleh tunika albunginea, yaitu kapsul jaringan ikat yang merentang 

kearah dalam membentuk sekitar 250 lobulus.  

b) Epididimis 

Epididimis merupakan saluran yang berkelok-kelok di dalam 

skrotum yang keluar dari testis. Epididimis berjumlah sepasang di 

sebelah kanan dan kiri. Epididimis berfungsi sebagai tempat 

penyimpanan sementara sperma sampai sperma menjadi matang 

dan bergerak menuju vas deferens. 

c) Vas deferens 

Vas deferens merupakan Merupakan saluran lurus yang mengarah 

ke atas dan merupakan lanjutan dari epididimis. Vas deferens 

berfungsi sebagai saluran tempat jalannya sperma dari epididimis 

menuju kantung semen atau kantung mani (vesikula seminalis). 

d) Saluran ejakulasi 

Saluran ejakulasi merupakan saluran pendek yang menghubungkan 

kantung semen dengan uretra. Saluran ini berfungsi untuk 

mengeluarkan sperma agar masuk ke dalam uretra.
45

 

e) Uretra 

Uretra merupakan saluran akhir reproduksi yang terdapat di dalam 

penis. Berfungsi sebagai saluran kelamin yang berasal dari kantung 

semen dan saluran untuk membuang urin dari kantung kemih. 

____________ 

45
 Lucia Sri Istanti, Modul Biologi,... ,h. 3. 
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f) Kelenjar Aksesoris 

Selama sperma melalui saluran pengeluaran, terjadi penambahan 

berbagai getah kelamin yang dihasilkan oleh kelenjar asesoris. 

Getah-getah ini berfungsi untuk mempertahankan kelangsungan 

hidup dan pergerakakan sperma. Kelenjar asesoris merupakan 

kelenjar kelamin yang terdiri dari vesikula seminalis, kelenjar 

prostat dan kelenjar Cowper (kelenjar bulbouretral). 

(1) Vesikula seminalis 

Vesikula seminalis merupakan kantong berlekuk-lekuk yang 

terletak di belakang kantung kemih. Dinding vesikula seminalis 

menghasilkan zat makanan yang merupakan sumber makanan 

bagi sperma. 

(2) Kelenjar prostat 

Melingkari bagian atas uretra dan terletak di bagian bawah 

kantung kemih. Kelenjar prostat menghasilkan cairan basa yang 

menyerupai susu yang akan meningkatkan motilitas sperma 

pada pH optimum.  

(3) Kelenjar Cowper (kelenjar bulbouretral) 

Kelenjar Cowper merupakan kelenjar yang salurannya langsung 

menuju uretra. Kelenjar Cowper menghasilkan cairan yang 

bersifat alkali (basa) yang mengandung mucus (lender) untuk 

pelumasan. 
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2) Organ Reproduksi Luar 

Terdiri atas penis dan skrotum. 

a) Penis 

Penis terdiri dari tiga rongga yang berisi jaringan spons. Dua 

rongga yang terletak di bagian atas berupa jaringan spons korpus 

kavernosa. Satu rongga lagi berada di bagian bawah yang berupa 

jaringan spons korpus spongiosum yang membungkus uretra. 

Uretra pada penis dikelilingi oleh jaringan erektil yang rongga-

rongganya banyak mengandung pembuluh darah dan ujung-ujung 

saraf.
46

 

b) Skrotum (kantung pelir) 

Skrotum merupakan kantung yang di dalamnya berisi testis. 

Skrotum berjumlah sepasang, yaitu skrotum kanan dan skrotum 

kiri. Di antara skrotum kanan dan skrotum kiri dibatasi oleh sekat 

yang berupa jaringan ikat dan otot polos (otot dartos). Otot dartos 

berfungsi untuk menggerakan skrotum sehingga dapat mengerut 

dan mengendur.
47

 

____________ 

46
 Lucia Sri Istanti, Modul Biologi,..., h. 4. 

47
 Lucia Sri Istanti, Modul Biologi,..., h.5 
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Gambar 2.5 Organ Reproduksi Laki-Laki.
48

 

b. Hormon Kelamin Pria 

Hormon kelamin laki-laki diproduksi oleh testis, hipofisis dan 

hipotalamus. 

1. Hormon testikular 

a) Testosteron memiliki beberapa fungsi, yaitu sebagai berikut: 

1) Pada saat janin, untuk diferensiasi saluran kelamin internal dan 

genitalia luar serta menstimulasi penurunan testis ke dalam 

skrotum. 

2) Ketika mencapai usia pubertas, testoteron berfungsi untuk 

pertumbuhan, perkembangan dan pemeliharaan ciri-ciri sekunder, 

seperti perkembangan organ genitalia; pendistribusian rambut 

sebagai ciri khas laki-laki; pembesaran laring; penebalan pita 

suara yang menghasilkan suara rendah; meningkatkan kekebalan 

dan tekstur kulit sehingga kulit menjadi lebih gelap dan kasar; 

meningkatkan aktivitas kelenjar keringat dan sebasea yang 

terkadang memicu timbulnya jerawat; serta meningkatkan massa 

____________ 
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 Lucia Sri Istanti,…, h. 6 
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otot dan tulang, laju metabolism, jumlah sel darah merah dan 

kapasitas peningkatan oksigen. 

b) Androstenedion sebagai perkusor untuk hormon esterogen pada 

laki-laki. 

c) Dihidrotestosteron (DHT) berfungsi untuk pertumbuhan prenatal 

dan diferensiasi genitalia laki-laki. 

d) Inhibin dan protein pengikat androgen dihasilkan oleh sel-sel 

sertoli dan berfungsi untuk merespon sekresi FSH. 

2. Hormon hipofisis 

a) FSH (Follicle Stimulating Hormone) memiliki resepror pada sel-sel 

tubulus seminiferous yang berperan dalam spermatogenesis. 

b) LH (Luteinizing Hormone) atau ICSH (Intersitial Cell Stimulating 

Hormone) memiliki reseptor pada sel-sel interstisial yang berfungsi 

merangsang sel-sel interstisial di dalam testis untuk berkembang 

dan menyekresikan testosteron.
49

 

3. Hormon hipotalamus yaitu GnRH (Gonadotropin Releasing 

Hormone) berfungsi merangsang kelenjar hipofisis mengeluarkan LH 

dan FSH serta mengatur mekanisme umpan balik negatif dalam 

sintesis dan sekresi testosteron. Jika kadar testosteron menurun, 

produksi GnRH meningkat.  

 

 

____________ 
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c. Gametogenesis pada Pria (Spermatogenesis) 

Gametogenesis pada laki-laki disebut spermatogenesis. Terjadi di 

tubulus seminiferous dalam testis. Spermatogenesis memerlukan waktu sekitas 

74 hari. Tahapan spermatogenesis, yaitu sebagai berikut: 

1) Mitosis 

Spermatogonium berkromosom diploid (2n) yang terletak 

berdekatan dengan membrane basalis tubulus seminiferous 

berproliferasi melalui pembelahan secara mitosis dan berdiferensiasi 

menjadi spermatosit primer (2n). 

2) Meiosis 

Setiap spermatosit primer (2n) membelah pada meiosis I dan 

membentuk dua spermatosit sekunder (n). dua spermatosit sekunder 

(n) membelah pada meiosis II menjadi empat spermatid (N) 

 

Gambar 2.6 Spermatogenesis.
50

 

____________ 
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 Irnaningtyas, Biologi,…, h. 423. 
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Gambar 2.7 Struktur spermatozoa.
51

 

3) Spermiogenesis 

Masing-masing spermatid (n) mengalami maturasi (pematangan) 

menjadi spermatozoa (sperma) berkromosom haploid (n). sperma 

berukuran 60 μm dan terdiri atas kepala, leher dan ekor. Kepala 

sperma memiliki nucleus dan dilapisi oleh akrosom yang 

mengandung enzim untuk menembus ovum. Leher sperma 

mengandung mitokondria yang memproduksi ATP atau energi 

untuk pergerakan sperma. 

4) Spermiasi 

Sperma yang sudah dewasa bergerak ke lumen tubulus 

seminiferous, menuju ke tubulus rekti (tubulus lurus), anyaman 

saluran testis (rete testis), dan duktus eferen. Sperma selanjutnya 

akan disalurkan ke epididimis.  

 

____________ 

51
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2. Sistem Reproduksi Wanita 

Sistem reproduksi wanita tersusun dari organ yang terletak di dalam tubuh 

dan di luar tubuh. Organ yang terletak di dalam tubuh, yaitu ovarium, tuba fallopi, 

uterus dan vagina. Organ yang terletak di luar tubuh, yaitu vulva dan labium. 

a. Organ Reproduksi Wanita 

Organ reproduksi pada wanita terdiri ats kelamin luar dan kelamin 

dalam. 

1) Organ Reproduksi Luar 

a) Vulva adalah celah paling luar dari alat kelamin wanita, dibatasi 

sepasang bibir (kiri dan kanan). 

b) Labium adalah bibir yang membatasi vulva, terdiri dari labium 

mayor dan minor. 

2) Organ Reproduksi Dalam 

a) Ovarium (Indung telur) berjumlahnya sepasang kiri dan kanan. 

Bentuknya seperti telur, terdapat didalam rongga badan didaerah 

pinggang. Dalam ovarium terdapat kelenjar penghasil hormon 

estrogen dan progesteron dan sel tubuh yang bertugas membentuk 

sel telur (folikel). 

b) Saluran kelamin pada wanita terdiri atas: 

(1) Tuba fallofi (saluran telur) berjumlah sepasang kanan dan kiri. 

Bagian pangkal berbentuk corong yang disebut infundibulum 

tuba. Organ reproduksi wanita Pada infundibulum tuba 

terdapat jumbai-jumbai yang sangat penting untuk menangkap 
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sel-sel telur yang dilepaskan oleh sel folikel ovarium. Sel telur 

yang ditangkap jumbai-jumbai akan masuk dalam tuba falopi. 

Pada daerah 1/3 bagian dari tuba ini umumnya sel telur dibuahi 

oleh sel sperma. Hasil pembuahan berupa zigot. Zigot 

kemudian bergerak menuju ker rahim/uterus. Gerakan ini 

terjadi akibat silia atau bulu getar pada sel-sel dinding tuba 

falopii serta gerak peristaltik otot-otot dinding tuba fallopi. 

(2) Rahim (Uterus) Pertemuan dua tuba falopi membentuk rongga 

tempat pertumbuhan embrio yang disebut rahim atau kandung 

peranakan. Rahim manusia mempunyai ruang seperti buah pir. 

Bagian bawah rahim mengecil yang disebut leher Rahim. 

Rahim tipe ini disebut tipe simpleks. Dinding rahim terdiri atas 

beberapa lapisan jaringan. Lapisan jaringan terdiri atas 

beberapa lapisan otot polos dan lapisan yg membatasi rongga 

rahim yang disebut endometrium. Lapisan endometrium 

tersusun atas sel-sel epitel. Lapisan endometrium sering 

disebut lapisan dinding rahim. 

(3) Vagina merupakan saluran akhir dari saluran kelamin dalam 

wanita, terdapat didalam vulva. Vagina juga merupakan alat 

kopulasi bagi wanita. Dinding vagina banyak lipatan-lipatan 
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serta mempunyai selaput lendir yang banyak mengandung 

kelenjar.
52

 

  

Gambar 2.8 Organ reproduksi wanita (a) tampak dari depan 

 (b) tampak dari samping.
53

 

 

b. Hormon Kelamin Wanita 

Hormon kelamin wanita diproduksi oleh ovarium, uterus, plasenta, 

hipofisis dan hipotalamus. 

1) Estrogen dihasilkan oleh ovarium (folikel dan korpus luteum) dan 

plasenta. Estrogen berpengaruh pada pertumbuhan organ reproduksi, 

kelenjar mamae, sekresi cairan pada serviks yang memudahkan 

sperma masuk ke uterus, dan proses kelahiran. 

2) Progesterone dihasilkan oleh ovarium (korpus luteum) dan plasenta. 

Progesterone berfungsi merangsang pertumbuhan endometrium 

uterus untuk persiapan implantasi zigot, menghambat kontraksi 

uterus, merangsang pertumbuhan sel-sel alveolar kelenjar mamae, 

____________ 
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meningkatkan viskositas mucus serviks sehingga menghambat 

masuknya sperma, dan sedikit meningkatkan suhu tubuh. 

3) LH (Luteinizing Hormone) dihasilkan oleh hipofisis, berfungsi 

merangsang ovarium untuk memproduksi estrogen dan progesterone, 

serta memacu pertumbuhan korpus luteum dan ovulasi. 

4) FSH (Follicle Stimulating Hormone) dihasilkan oleh hipofisis. FSH 

berfungsi merangsang ovarium untuk memproduksi estrogen dan 

progesterone serta memacu pertumbuhan dan perkembangan folikel 

(sel telur). 

5) GnRH (Gonadotropin Releasing Hormone) dihasilkan oleh 

hipotalamus. GnRH berfungsi merangsang hipofisis untuk 

menyekresi LH dan FSH. 

6) HCG (Human Chorionic Gonadotropin) disekresikan oleh sel-sel 

embrionik mulai dari hari ke-10 setelah fertilisasi. Hormone HCG 

berfungsi mempertahankan produksi progesterone dan estrogen oleh 

ovarium. 

7) Laktogen plasenta (HPL/Human Placental Lactogen) atau 

somatomammotropin korionik disekresi oleh plasenta serta berfungsi 

merangsang pertumbuhan kelenjar mamae untuk persiapan laktasi 

pada ibu hamil.
54

 

8) Tirotropin korionik disekresikan oleh plasenta dan berfungsi 

meningkatkan laju metabolisme pada ibu hamil. 

____________ 

54
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9) Relaksin disekresikan oleh korpus lateum kehamilan pada ovarium 

dan plasenta serta berfungsi untuk merelaksasi serviks dan 

fibrokartilago pada simfisis pubis (persendian tulang panggul) 

sehingga memudahkan kelahiran. 

10) Prolaktin dihasilkankan oleh hipofisis serta berfungsi merangsang 

pertumbuhan duktus dan alveolus pada kelenjar mamae saat 

kehamilan dan produksi air susu selama menyusui. 

11) Oksitosin dihasilkan oleh hipotalamus dan disimpan di hipofisis 

posterior. Oksitosin berfungsi merangsang kontraksi otot polos 

uterus selama proses kelahiran dan merangsang kelenjar mamae 

untuk pengeluaran air susu. 

12) CRH (Corticotropin Releasing Hormone) dihasilkan oleh plasenta 

berfungsi memacu produksi estrogen plasenta dan perubahan paru-

paru janin untuk menghirup udara. 

13) Prostaglandin dihasilkan oleh uterus serta berfungsi mempengaruhi 

robeknya folikel saat ovulasi dan merangsang kontraksi uterus saat 

kelahiran. 

c. Gametosis pada Wanita (Oogenesis) 

Gametosis (pembentukan sel kelamin) pada wanita disebut oogenesis. 

Oogenesis terjadi di ovarium. Oogenesis dimulai saat kehidupan janin 

sebelum lahir, setelah lahir, masa pubertas, hingga masa produktif sebelum 

menopause. 
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1) Oogenesis pralahir 

Oogonium 2(n) berproliferasi melalui pembelahan mitosis selama 

kehidupan janin dan menghasilkan 6-7 juta oosit primer 2(n). oosit 

primer tersebut akan tetap berada pada tahap profase meiosis I 

setelah lahir hingga sebelum masa pubertas (berada dalam keadaan 

meiotic arrest). Setiap oosit primer 2(n) diselubungi oleh selapis sel-

sel yang disebut folikel primodial. Seiring bertambahnya usia, 

sebagian folikel primodial berdegenerasi sehingga jumlahnya 

menurun. 

2) Oogenesis pascalahir 

Jumlah folikel primodial dalam ovarium pada saat lahir sekitar 2 

juta. Pada usia 7 tahun, berjumlah sekitar 300.000. Pada saat 

pubertas, berjumlah 50.000-100.000, tetapi hanya 350-400 yang 

akan hidup dan berkembang untuk diovulasikan satu per satu setiap 

bulannya selama tahun-tahun produktif. 

 

Gambar 2. 9 Oogenesis.
55

 

____________ 
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Gambar 2. 10 Struktur Ovum.
56

 

3) Oogenesis pascapubertas 

a) Pada masa pubertas, hormone GnRH yang dihasilkan oleh 

hipotalamus dan gonadotropin dari hipofisis berpengaruh pada 

perkembangan foliker primodial menjadi folikel primer, kemudian 

menjadi folikel sekunder. Setiap bulan dihasilkan 20-50 folikel 

sekunder, tetapi hanya satu yang matang untuk diovulasikan. 

Sebelum ovulasi, oosit primer 2(n) dalam folikel matang 

mengalami pembelahan meiosis I dengan pembagian sitoplasma 

yang tidak sama, yaitu oosit sekunder (n) yang berukuran besar dan 

badan polar I (n) yang berukuran kecil. 

b) Oosit sekunder (n) mengalami metaphase meiosis II dan berhenti. 

Oosit sekunder ini selanjutnya akan membebaskan diri dari sel-sel 

yang menyelubunginya dan terdorong keluar dari permukaan 

ovarium, disebut ovulasi. 

c) Jika oosit sekunder terovulasi dibuahi oleh sperma, pembelahan 

meiosis akan berlanjut hingga membentuk ootid (n) dan badan 

____________ 
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polar II (n). Ootid akan berkembang menjadi ovum (n) yang 

matang. Jika badan polar I (n) belum berdegenerasi, pada waktu 

yang bersamaan akan mengalami meiosis II menjadi dua badan 

polar II (n). 

d) Jika oosit sekunder yang terovulasi tidak dibuahi, akan terjadi 

disintegrasi (pecah). 

 

Gambar 2. 11 Perkembangan folikel dalam ovarium saat oogenesis.
57

 

d. Siklus Menstruasi 

Siklus menstruasi adalah siklus yang kompleks merupakan hasil 

interaksi sistem endokrin (hipotalamus. Hipofisis, dan ovarium) dengan 

sistem reproduksi yang menyebabkan terjadinya perubahan pada 

endometrium uterus. Perubahan endometrium uterus tersebut menyebabkan 

terjadinya perdarahan bulanan yang disebut menstruasi (mens). Siklus 

menstruasi terjadi pada saat pubertas dimulai. Pada umumnya, rentang siklus 

menstruasi adalah 28 hari. Siklus terpendek 18 hari, sedangkan siklus 

____________ 
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terpanjang 40 hari. Siklus menstruasi terdiri atas siklus ovarium dan siklus 

endometrium.
58

 

1) Siklus ovarium terbagi menjadi dua fase secara bergantian, yaitu fase 

folikel dan fase luteal. 

a) Fase folikel 

(1).  Di awal siklus (hari ke-1), hipotalamus menyekresikan GnRH 

yang mempengaruhi hipofisis (pituari) anterior untuk 

menyekresikan FSH dan LH. 

(2).  Kelompok folikel primer (berjumlah 20-25) yang memiliki 

reseptor FSH dan LH mulai menyekresi esterogen. Folikel 

tumbuh dan membentuk antrum (ruangan) menjadi folikel 

sekunder. 

(3).  Peningkatan estrogen dan plasma darah akan menghambat FSH 

dan LH. Penurunan FSH ini selanjutnya menghambat 

pertumbuhan folikel, kecuali folikel utama yang akan dilepaskan 

saat ovulasi. 

(4).  Kadar estrogen yang terus meningkat pada pertengahan fase 

folikel menyebabkan hipofisis meningkatkan produksi LH. 

(5).  Puncak LH menimbulkan efek terhadap folikel utama, yaitu oosit 

primer berkembang menjadi oosit sekunder serta sintesis enzim 

dan hormone prostaglandin untuk merobek folikel matang (folikel 

Graf) sehingga terjadi ovulasi yang membebaskan oosit sekunder. 

____________ 
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Ovulasi pada umumnya terjadi pada hari ke-14 (wanita dalam 

masa subur). Biasanya, penentuan masa subur wanita sekitar hari 

ke-13 sampai ke-15. 

b) Fase luteal 

(1). Folikel Graf yang ditinggalkan oosit sekunder berubah menjadi 

korpus luteum. Korpus luteum selanjutnya memproduksi 

progesterone dan sedikit estrogen. 

(2). Peningktan kadar progesterone dan estrogen dalam plasma darah 

berefek umpan balik negatif terhadap LH dan FSH sehingga 

kadar FSH dan LH menurun. Kadar LH yang rendah 

menyebabkan korpus luteum (badan kuning) mengalami 

kemunduran dan berubah menjadi korpus albikan (badan putih). 

Akibatnya kadar estrogen dan progesterone menurun dengan 

tajam. 

(3). Penurunan kadar estrogen dan progesterone tersebut 

menyebabkan berkurangnya efek umpan balik negatif terhadap 

hipofisis, sehingga hipofisis anterior mulai memproduksi FSH 

dan LH untuk memulai siklus baru.
59

 

____________ 
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Gambar 2. 12 Hormon yang memicu siklus menstruasi pada wanita.
60

 

 

Gambar 2. 13 Siklus menstruasi pada wanita
61

 

____________ 
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2) Siklus endometrium uterus terdiri atas tiga fase, yaitu fase menstruasi 

(haid), fase proliferasi, dan fase sekretori (progestasi). 

a) Fase menstuasi (haid), yaitu fase pengeluaran darah dan sisa 

endometrium dari vagina. Fase ini umumnya berlangsung selama 

4-5 hari. Hai ke-1 haid dianggap sebagai permulaan siklus baru dan 

dimulainya fase folikel. Saat mentruasi masih berlangsung, sel-sel 

lapisan basal membelah untuk memperbaiki endometrium di bawah 

pengaruh estrogen yang dihasilkan oleh folikel yang sedang 

tumbuh dan ovarium. 

b) Fase proliferasi berlangsung dari akhir haid sampai ovulasi. 

Estrogen merangsang proliferasi endometrium hingga menjadi 

tebal serta merangsang pertumbuhan kelenjar dan pembuluh darah. 

c) Fase sekretori (progestasi) terjadi setelah ovulasi atau ketika 

terbentuk korpus luteum. Korpus luteum memproduksi 

progesterone dalam jumlah besar dan estrogen. Progesterone 

mengubah endometrium yang tebal menjadi jaringan kaya 

pembuluh darah dan glikogen dari hasil sekresi kelenjar, untuk 

mendukung kehidupan embrio jika terjadi perubahan dan 

implantasi. Namun, jika tidak terjadi pembuahan dan implantasi, 

endometrium akan meluruh dan terjadi perdarahan (dimulainya 

fase haid). 
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e. Pembuahan (Fertilisasi), Kehamilan (Gestasi), dan Persalinan 

(Partus) 

1) Pembuahan (Fertilisasi) 

Fertilisasi adalah penyatuan sperma dengan oosit sekunder 

membentuk zigot. Zigot merupakan sel diploid dengan kromosom yang 

berasal dari ayah dan ibu. Sekitar 250-400 juta sperma masuk ke dalam 

vagina melalui ejakulasi semen laki-laki. Akrosom sperma melepaskan 

enzim hidrolitik untuk menembus sel korona radiate dan zona pelusida 

oosit, kemudian zona pelusida menjadi kebal (tidak dapat ditembus oleh 

sperma lainnya). 

 

Gambar 2. 14 Fertilisasi
62

 

2) Kehamilan (Gestasi) 

Setelah terjadi fertilisasi, berlanjut ke masa gestasi (kehamilan), 

yaitu perkembangan embrio menjadi janin hingga kelahiran bayi. Lama 

kehamilan 266 hari (38 minggu) dari waktu fertilisasi hingga kelahiran. 

Waktu fertilisasi tidak dapat diketahui secara pasti, tanggal kelahiran 

____________ 

62
 Irnaningtyas, Biologi,..., h.436. 

 



53 

 

 
 

dihitung berdasarkan waktu haid terakhir. Jika siklus menstruasi dihitung 

28 hari, partus terjadi pada hari ke-288 (40 minggu atau 9 bulan kalender). 

Dua minggu pertama setelah fertilisasi, zigot membelah secara 

mitosis dengan cepat menjadi 2 sel, 4 sel, 8 sel, kemudian 16-32 sel yang 

berbentuk seperti bola padat, disebut morula. Morula tumbuh menjadi 

blastosit (sel bola berongga) yang berisi cairan blastosoel. Sel-sel blastosit 

bagian luar (tropoblas) membentuk tonjolan-tonjolan kearah endometrium, 

menghasilkan enzim proteolitik yang mengikis sel-sel endometrium dan 

pembuluh darah, membantu implantasi, serta membentuk plasenta (ari-ari) 

dan membrane yang membungkus embrio. Plasenta berfungsi sebagai 

sistem pencernaan, pernapasan, dan ekskresi bagi janin. Janin dilindungi 

oleh beberapa membrane, yaitu 

a) Amnion membentuk langit-langit berongga yang ebrisi cairan amnion 

(ketuban). Amnion berfungsi melindungi janin dari guncangan, 

perubahan suhu, serta memungkinkan bayi bergerak dengan bebas. 

 

Gambar 2. 15 Sruktur Plasenta
63

 

 

 

____________ 
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b) Kantong kuning telur (sakus vitelinus) terbentuk di dalam endoderm 

serta berfungsi sebagai organ pencernaan dan pernapasan awal, 

membentuk sel-sel darah dan pembuluh darah, serta pertumbuhan 

gonad primitive embrio. 

c) Korion merupakan membrane terluar yang membentuk vili korionik 

(jonjot endometrium) dan plasenta serta menyekresikan hormone 

HCG. 

 
(a) 

  

   
(b) 

Gambar 2. 16 (a) Struktur membrane pelindung embrio, (b) Pertumbuhan dan 

Perkembangan Zigot
64

 

____________ 
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d) Alantois merupakan membrane yang mengandung banyak pembuluh 

darah (arteri dan vena umbilikus) dan membentuk tali pusar yang 

menghubungkan janin dengan plasenta pada endometrium uterus ibu. 

Sel-sel blastosit bagian dalam berkembang menjadi embrioblas 

(bakal embrio) yang memiliki tiga lapisan jaringan dasar, yaitu
65

 

(1). Ektoderm (lapisan terluar) akan membentuk sistem saraf, indra, 

kulit, dan kelenjar endokrin. 

(2). Endoderm (lapisan dalam) membentuk saluran pencernaan dan 

pernapasan. 

(3). Mesoderm (lapisan tengah) terbentuk diantara ectoderm dan 

endoderm. Mesoderm akan membentuk sistem rangka, urinaria, 

sistem sirkulasi, dan sistem reproduksi. 

Semua sistem organ tubuh janin terbentuk setelah minggu ke-8. 

Perkembangan janin (fucus) selanjutnya berkaitan dengan diferensiasi 

organ-organ sebagai berikut. 

(a). Pada minggu ke-9 sampai ke-12 (bulan ke-3), terjadi 

pertumbuhan panjang tubuh yang cepat. Genitalia luar 

berdeferensiasi menjadi organ reproduksi laki-laki atau 

perempuan. Pertumbuhan kepala terjadi dengan lambat. 

(b). Pada minggu ke-13 sampai ke-16 (bulan ke-4), terbentuk 

karakteristik wajah, rambut, alis, dan tangan. Panjang janin 

sekitar 13-17 cm. 

____________ 
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Gambar 2. 17 pertumbuhan dan perkembangan janin.
66

 

(c). Pada minggu ke-17 sampai ke-20 (bulan ke-5), pertumbuhan 

melambat, sudah terbentuk kaki dan tangan, kulit tertutup rambut 

halus serta dilapisi campuran sebum dan sel-sel epidermis yang 

mati. Gerakan janin semakin cepat sehingga dapat dirasakan oleh 

ibu. 

(d). Pada minggu ke-21 sampai ke-25 (bulan ke-6), kulit tampak 

berkerut dan kemerahan serta berat janin mencapai 900 gram. 

(e). Pada minggu ke-26 sampai ke-29 (bulan ke-7), kulit berlemak 

sehingga tidak berkerut dan kelopak mata sudah tidak menempel. 

(f). Pada minggu ke-30 sampai ke- 33 (bulan ke-8), testis sudah turun 

ke dalam skrotum dan semua indra sudah mulai berfungsi. 

(g). Pada minggu ke-34 sampai ke-38 (bulan ke-9), panjang janin 

sekitar 50 cm, berat badan sekitar 3,25 kg, kepala menghadap ke 

serviks, dan siap dilahirkan. Jika bokong yang menghadap ke 

serviks, disebut sungsang. 

____________ 
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Gambar 2. 18 Janin di dalam Uterus Ibu
67

 

3) Persalinan (Partus) 

Persalinan adalah proses kelahiran bayi. Persalinan dipengaruhi oleh 

hormone relaksin, estrogen, oksitosin, prostaglandin, dan CRH 

(corticotropin releasing hormone). Persalinan dibagi menjadi tiga tahap, 

yaitu. 

a) Dilatasi serviks (pembukaan), yaitu serviks dipaksa melebar untuk 

jalan kepala bayi (sekitar 10 cm). tahap ini paling lama, terjadi 

mulai dari beberapa jam hingga 24 jam. 

b) Kelahiran bayi, yaitu bayi mulai bergerak melewati serviks dan 

vagina. Ibu dapat membantu mengeluarkan bayinya dengan cara 

sengaja mengontraksikan otot-otot dinding abdomen (perut) 

bersamaan dengan kontraksi uterus (mengenjan). Kelahiran bayi 

berlangsung selama 30-90 menit. 

c) Kelahiran plasenta terjadi setelah bayi lahir. Uterus berkontraksi 

lagi untuk memisahkan plasenta dari miometrium dan 

____________ 
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mengeluarkannya melalui vagina. Kelahiran plasenta berlangsung 

15-30 menit. 

f. Laktasi 

Laktasi adalah proses produksi, sekresi, dan pengeluaran ASI (air susu 

ibu). Laktasi dipengaruhi oleh beberapa hormone sebagai berikut. 

1) Selama kehamilan, estrogen merangsang berkembangan duktus 

(saluran) kelenjar, sedangkan progesterone merangsang 

pembentukan alveolus lobules dalam payudara. Sejak bulan ke-2 

kehamilan, plasenta mengeluarkan banyak HPL (human placental 

lactogen) yang berperan dalam pertumbuhan payudara, putting, dan 

areola. Prolactin dan somatomammotropin korionik merangsang 

berkembangan kelenjar mamae dengan menyitnesis enzim-enzim 

untuk memproduksi susu. 

            

Gambar 2. 19 Kondisi payudara (a) sebelum kehamilan 

 dan (b) setelah kehamilan
68

 

2) Penurunan mendadak esterogen dan progesterone akibat keluarnya 

plasenta saat kelahiran akan memicu laktasi. 

____________ 
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3) Oksitisin merangsang pengeluaran susu. Stress psikologis ibu dapat 

menghambat pengeluaran susu. Sebaliknya, sikap positif ibu yang 

sedang menyusui akan mendukung keberhasilan proses menyusui.
69

 

Adapun beberapa manfaat ASI bagi bayi, yaitu: 

a) Mudah dicerna dan mengandung nutrisi yang optimak baik, secara 

kuantitas maupun kualitas. ASI mengandung air, lemak trigliserida, 

laktosa (gula susu), sejumlah protein, vitamin, mineral kalsium, dan 

fosfor. 

b) Meningkatkan daya tahan tubuh bayi. Kolostrum (susu yang 

dihasilkan pada tahap akhir kehamilan dan beberapa hari setelah 

kelahiran) sangat baik untuk bayi karena mengandung sel darah 

putih dan antibody yang tinggi, terutama immunoglobulin A (IgA) 

yang dapat melindungi usus dari infeksi serta mencegah alergi 

makanan.  

c) Meningkatkan kecerdasan bayi. ASI mengandung zat gizi DHA (do

cosa hexaenoic acid) dan AA (arachidonic acid) untuk menunjang 

pertumbuhan otak dan sistem penglihatan (retina). 

d) Meningkatkan jalinan kasih sayang ibu dan anak. Anak akan 

merasa nyaman dalam pelukan ibu. 

Adapula beberapa manfaat menyusui bagi Ibu, yaitu sebagai berikut: 

(1). Berat badan cepat kembali normal setelah hamil dan melahirkan. 

(2). Merangsang uterus untuk kembali ke bentuk semula (involusi). 

____________ 
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(3). Sebagai kontrasepsi alamiah karena menyusui cenderung mencegah 

ovulasi (meskipun bukan cara kontrasepsi yang efektif).
70

 

 

Gambar 2. 20 Struktur payudara ibu yang sedang menyusui
71

 

(4). Mengurangi resiko kanker payudara, kanker ovarium, kanker 

Rahim, osteoporosis, dan artritis. 

(5). Mengurangi stress dan gelisah. 

(6). Menghemat pengeluaran keuangan keluarga. 

3. Gangguan Sistem Reproduksi 

a. Gangguan Sistem Reproduksi Wanita 

1) Dismenore adalah rasa nyeri pada saat haid tanpa tanda-tanda 

infeksi, disebabkan oleh sekresi prostaglandin yang berlebihan 

sehingga merangsang kontraksi otot polos miometrium dan kontriksi 

(penyempitan) pembuluh darah uterus. 

2) Penyakit radang panggul (PRP) adalah radang saluran genitalia 

(uterus, tuba fallopi, dan ovarium) akibat infeksi bakteri seperti 

Escherichia coli, Neisseria gonorrhoeae, dan Chlamydia trachomatis. 

____________ 

70
 Irnaningtyas, Biologi,..., h.445. 
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 Irnaningtyas, Biologi,..., h.446. 
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3) Kanker payudara dipengaruhi oleh faktor genetic, hormone, dan 

lingkungan. Umumnya, diderita oleh wanita berusia 45-64 tahun. 

4) Amenore primer, yaitu gejala tidak terjadinya menstruasi hingga usia 

17 tahun. Amenore sekunder, yaitu tidak terjadi menstruasi selama 

3-6 bulan pada wanita yang telah mengalami siklus menstruasi 

sebelumnya. 

5) Ovarium polikistik, yaitu gangguan berupa terdapat banyak kista 

berdiameter 10 mm atau kurang pada ovarium. Kista adalah tumor 

jinak berisi cairan yang terbungkus oleh selaput semacam jaringan. 

6) Kanker vagina biasanya disebabkan oleh infeksi virus. 

7) Kanker serviks, yaitu terjadi pertumbuhan sel abnormal pada lapisan 

epitel mulut rahim. 

8) Kanker ovarium ditandai dengan rasa pegal pada panggul yang luar 

biasa dan pendarahan. 

9) Endometriosis, yaitu gangguan berupa terdapat jaringan 

endometrium di luar uterus, misalnya di ovarium atau tuba fallopi.
72

 

10) Penyempitan tuba fallopi menghalangi jalan masuknya sperma 

sehingga sulit mendapatkan keturunan. Hal tersebut dapat 

disebabkan oleh faktor genetic atau infeksi kuman. 

11) Mola hidatidosa (hamil anggur), yaitu kegagalan dalam 

pembentukan janin sehingga tidak ada janin yang tumbuh di dalam 

rahim, melainkan hanya gelembung (mola) dan darah yang 

____________ 
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membeku. Hamil anggur diduga terjadi akibat kurang gizi atau 

gangguan sistem peredaran darah rahim. 

12) Mioma uterus (Uterine myoma) adalah tumor jinak berupa daging 

pada dinding rahim. 

b. Gangguan Sistem Reproduksi Pria 

1) Disfungsi ereksi (Erectile dysfuntion/impotensi), yaitu ketidakmamp

uan laki-laki mempertahankan ereksi. 

2) Ginekomastia, pembesaran payudara laiki-laki akibat produksi 

estrogen yang berlebihan. 

3) Kanker penis biasanya terjadi pada laki-laki yang tidak dikhitan 

sehingga terjadi penimbunan sekresi kental di bawah prepusium. Hal 

tersebut meningkatkan risiko infeksi menular seksual. 

4) Hipogonadisme, yaitu penurunan fungsi testis akibat gangguan 

hormone. Hipogonadisme dapat menyebabkan kemandulan, 

impotensi, dan berkurangnya karakter sekunder laki-laki. 

5) Kriptorkidisme, yaitu kegagalan testis turun ke dalam skrotum sejak 

masih bayi sehingga testis berada pada lingkungan suhu yang lebih 

tinggi daripada suhu optimum spermatogenesis. Kriptorkidisme 

ditangani dengan pemberian hormone HCG dan pembedahan. 

6) Urethritis (radang uretra) dan epididimis (radang epididimis) 

disebabkan oleh mikroorganisme (Neisseria gonorrhoeae dan 

Chlamydia trachomatis) yang ditularkan melalui hubungan seksual. 
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7) Orkitis (radang testis) dapat terjadi setelah radang epididimis atau 

penyakit parotitis (gondongan) 

8) Prostatitis (radang kelenjar prostat) mengakibatkan pembengkakan 

sehingga menimbulkan rasa nyeri dan kesulitan berkemih. Prostatitis 

dapat disebabkan oleh infeksi bakteri dan sering terjadi pada pria 

lanjut usia.
73

 

4. Teknologi Reproduksi 

a. Amniosentesis adalah teknik pengambilan cairan amnion untuk 

dianalisis secara genetic dan biokimia. Amniosentesis bertujuan untuk 

mendeteksi adanya kelainan genetik, misalnya siklemia atau hemofilia. 

b. USG (ultrasonografi) adalah teknik diagnostic menggunakan 

gelombang ultrasonic untuk menampilkan keadaan kesehatan, organ 

internal, ukuran tubuh, dan jenis kelamin bayi dalam rahim ibu. 

c. Fertilisasi in vitro (teknik bayi tabung) dilakukan untuk membantu 

pasangan yang sulit mendapat keturunan.
74

 

5. Metode Kontrasepsi dalam Program Kependudukan dan KB 

(Keluarga Berencana 

Pasangan suami-istri yang ingin menghindari kehamilan dapat memilih 

metode kontrasepsi yaitu menghambat pergerakan sperma ke ovum, mencegah 

ovulasi, atau mencegah implantasi zigot. Beberapa metode yang harus 

diperhatikan yaitu: 

____________ 
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 Irnaningtyas, Biologi,..., h.451. 
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a. Kontrasepsi alami dilakukan dengan sistem kalender (tidak melakukan 

hubungan seks selama masa subur wanita). 

b. Koitus interuptus, yaitu pengeluaran penis dari vagina sebelum terjadi 

ejakulasi. 

c. Kontrasepsi kimiawi, misalnya menggunakan jeli, busa, krim, dan 

supositoria (pembunuh sperma). Zat-zat tersebut bersifat toksik bagi 

sperma. 

d. Metode sawar mekanis, yaitu mencegah pergerakan sperma ke tuba 

fallopi. Contohnya, diafragma, kondom untuk laki-laki/wanita, serta 

sterilisasi. Sterilisasi merupakan meteode permanen untuk mencegah 

penyatuan sperma dengan ovum melalui operasi. Jenis sterilisasi, yaitu 

sebagai berikut: 

1) Vasektomi, yaitu pemotongan vas deferens, kemudian kedua ujung 

saluran diikat agar sperma tidak dapat mengalir sehingga cairan 

semen tidak mengandung sperma. 

2) Tubektomi (ligasi tuba), yaitu pemotongan dan pengikatan saluran 

tuba fallopi sehingga ovum tidak memasuki uterus. 

e. Pencegahan ovulasi dilakukan dengan cara sebagai berikut. 

1) Pil KB mencegah ovulasi dengan menekan sekresi gonadotropin. Pil 

KB mengandung steroid sintetik mirip estrogen dan progesterone. 

2) Susuk KB (alat kontrasepsi di bawah kulit/implant) berisi 

levornorgestrel yang menghambat ovulasi, menipiskan endometrium, 
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serta menghambat pergerakan sperma karena lender serviks 

mengental dan berjumlah sedikit. 

3) Suntik KB mengandung depot medroxyprogesterone acetate 

(progestin) yang bekerja menghambat ovulasi dan mengentalkan 

lender serviks. 

f. Penghambatan implantasi dilakukan dengan cara memblokase 

implantasi, contohnya IUD (Intrauterine device) atau AKDR (alat 

kontrasepsi dalam rahim) yang bekerja mencegah sel telur yang telah  

g. dibuahi menempel pada dinding rahim.
75

 

  

____________ 
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BAB III  

METODE PENELITIAN 

 

A. Rancangan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian dan pengembangan 

Research and Development (R&D). Research and Development (R&D) yaitu 

metode penelitian untuk mengembangkan produk atau menyempurnakan 

produk.
76

  

Penelitian dan pengembangan media pembelajaran dilaksanakan dengan 

menggunakan model ADDIE. ADDIE ini terdiri dari 5 fase atau tahap utama, 

yaitu (A)nalysis, (D)esign, (D)evelopment, (I)mplementation, dan (E)valuation. 

ADDIE merupakan singkatan yang mengacu pada proses-proses utama dari 

proses pengembangan sistem pembelajaran yaitu: analisis kebutuhan, desain, 

pengembangan, implementasi, dan evaluasi.  

Beberapa alasan pemilihan model ADDIE yaitu: (1) memberikan 

kesempatan melakukan evaluasi dan revisi secara terus menerus dalam setiap fase 

yang dilalui, sehingga produk yang dihasilkan menjadi produk yang valid; (2) 

model ADDIE sangat sederhana, akan tetapi implementasinya terjadi secara 

sistematis. 

 

 

 

____________ 
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 Yaya Suryana, Metode Penelitian Manajemen Pendidikan, (Bandung: Pustaka Setia, 

2015), h. 334. 
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Gambar 3.1 Skema Model ADDIE Modifikasi.
77

 

 

B. Prosedur Penelitian 

Penelitian ini dilakukan menggunakan model ADDIE dengan desain model 

pembelajaran sistematis dan terdiri dari 5 tahap. Kelima (5) tahap tersebut 

meliputi desain keseluruhan proses pembelajaran yang sistematik, yaitu:
78

 

1. Tahap Analyze (analisis) 

Kegiatan yang dilakukan adalah menganalisis permasalahan-

permasalahan yang ada dalam pembelajaran seperti seperti media pembelajaran 

dan masalah lainnya di sekolah dan kemudian dilakukan observasi awal dan 

wawancara.  

2. Tahap Design (rancangan) 

Setelah menganalisis permasalahan dan kebutuhan, selanjutnya membuat 

desain Media Pembelajaran berbasis Prezi yang terdiri dari materi, gambar 

____________ 

77
 Sugiyono, Metode Penelitian dan Pengembangan, (Bandung; Alfabeta, 2015), h. 28. 

78
 Branch, R. M, Instructional Design : The ADDIE Approach, (London: Springer 

Science, 2009), h. 52. 
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yang dapat menarik minat peserta didik, serta video yang sesuai dengan KD 

(Kompetensi Dasar) dan indicator pembelajaran. 

3. Tahap Development (pengembangan) 

Kegiatan yang dilakukan pada tahap pengembangan, yaitu: 

a) Pembuatan media pembelajaran berbasis Prezi pada materi Sistem 

Reproduksi dengan memperhatikan kesesuaian materi, gambar, dan 

indikator pencapaian kompetensi. 

b) Selanjutnya melakukan konsultasi kepada validator (ahli media dan ahli 

materi) yaitu Dosen Prodi Pendidikan Biologi.  

c) Melakukan revisi terhadap saran yang diberikan oleh validator untuk 

mendapatkan produk pengembangan media yang baik dan sesuai dengan 

yang diharapkan. 

d) Data yang diperoleh dari hasil validasi ahli media dan ahli materi 

dianalisis dan dipresentasikan untuk mengetahui kategori kelayakan dari 

media pembelajaran yang dikembangkan. 

4. Tahap Implementation 

Implementasi kelayakan media pembelajaran tidak dilakukan karena 

terkait dengan kondisi yang tidak memungkinkan untuk diterapkan tahapan 

implementasi ini karena adanya pandemi COVID-19 yang terjadi saat ini, 

sehingga tidak memungkinkan peneliti untuk melakukan tahapan pelaksanaan 

dalam penggunaan media di kelas XI SMAN 1 Sakti Pidie secara langsung. 

Akan tetapi penelitian ini dilakukan dengan memberikan angket penilaian 
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kepada guru untuk mengetahui respon guru terhadap media pembelajaran yang 

telah dikembangkan. 

5. Tahap Evaluation 

Tahap evaluasi adalah tahap penilaian oleh guru terhadap media 

pembelajaran berbasis Prezi pada materi sistem reproduksi yang telah 

dikembangkan sehingga diperoleh kesimpulan layak atau tidaknya penggunaan 

media pembelajaran yang telah dikembangkan tersebut. Penilaian yang dilakukan 

pada tahap evaluasi yaitu terdiri dari aspek penilaian materi, tampilan dan 

program, serta aspek kebahasaan.  

 

C. Subjek Penelitian 

Subjek pada penelitian ini adalah penguji ahli yang terdiri atas ahli media 

dan ahli materi yaitu dosen yang ahli pada bidang-bidang tersebut. Selain itu Guru 

IPA SMAN 1 Sakti Pidie juga termasuk ke dalam subjek penelitian ini yaitu 

sebagai responden. 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data ialah suatu langkah yang dilakukan dalam 

penelitian, dengan tujuan utama yaitu untuk mendapatkan sebuah data.
79

 Data-

data yang diperoleh dari hasil pengumpulan data bertujuan untuk mendapatkan 

data-data yang relevan, akurat, serta sesuai dengan tujuan penelitian. Teknik 

____________ 
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 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Alfabeta, 2016), h. 308. 
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pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 

menggunakan lembar validasi yang divalidasi oleh ahli media dan ahli materi, 

serta lembar angket respon guru terhadap media pembelajaran berbasis Prezi pada 

materi sistem reproduksi. 

 

E. Instrumen Penelitian 

Adapun instrumen penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu:  

1. Lembar validasi media  

Lembar validasi media yang digunakan adalah untuk memeriksa valid 

(sah) atau tidaknya media pembelajaran dengan menyerahkan lembar validasi 

kepada validator ahli media media dengan aspek penilaian yaitu kegunaan media, 

kualitas teks, kualitas gambar/video, kualitas warna, kualitas desain, serta 

penggunaan kata dan bahasa pada media pembelajaran berbasis Prezi. 

2. Lembar validasi materi 

Lembar validasi materi digunakan untuk memeriksa valid atau tidaknya 

media pembelajaran dari segi materi dengan menyerahkan lembar validasi kepada 

validator ahli materi dengan aspek penilaian yaitu desain pembelajaran, isi materi, 

serta bahasa dan komunikasi yang terdapat pada media pembelajaran berbasis 

Prezi. 

3. Lembar angket  

Lembar angket atau kuesioner merupakan alat yang digunakan untuk 

mengumpulkan data yang berupa pernyataan guna melihat tanggapan responden 
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secara tertulis.
80

 Angket yang digunakan dalam penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui tanggapan guru terhadap pengembangan media pembelajaran dan 

untuk mengetahui kelayakan media pembelajaran. Angket yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu angket tertutup yang telah disediakan jawaban, sehingga guru 

hanya perlu memilih jawaban yang sudah tersedia. Jenis angket yang digunakan 

dalam penelitian ini yaitu skala Likert. Instrument penelitian dalam bentuk skala 

Likert dapat di isi dalam bentuk cheklist. Lembar angket terdiri dari 13 pernyataan 

dengan kriteria: sangat setuju (SS), setuju (S), kurang setuju (KS), tidak setuju 

(TS), dan sangat tidak setuju (STS).  

F. Teknik Analisis Data 

Analisis data berupa data deskriptif kuantitatif untuk mendapat angka 

rata-rata dan persentase. Teknik analisis data untuk validasi media ajar sebagai 

berikut: 

1. Analisis Kelayakan Media Ajar 

Analisis uji kelayakan media pembelajaran dilakukan untuk memperoleh 

data dari hasil penilaian yang telah dilakukan oleh validator ahli media dan 

validator ahli materi. Data yang dihasilkan dari penilaian tersebut merupakan 

data kuantitatif. Data tersebut dapat dikonversi ke dalam data kualitatif dalam 

bentuk interval menggunakan rumus sebagai berikut: 

  
  

   
     

 

____________ 
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 Asep Saeful Hamdi, Metode Penelitian Kuantitatif Aplikasi dalam Pendidikan, 

(Yogyakarta: Deepublish, 2014) h. 49. 
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Keterangan: 

P  = Persentase validitas 

∑x = Jumlah keseluruhan jawaban dalam seluruh item 

∑xi = Jumlah keseluruhan nilai ideal dalam seluruh item 

100 = konstanta 

Hasil dari perhitungan di atas kemudian digunakan untuk menentukan 

kelayakan media pembelajaran. Berikut ini merupakan kategori kelayakan media. 

81% - 100% = sangat layak 

61% - 80% = Layak 

41% - 60% = Cukup Layak 

21% - 40% = Tidak Layak 

≤20% = Sangat Tidak Layak
81

 

Lembar validasi yang digunakan oleh validator ahli dalam penilaian media 

pembelajaran berbasis Prezi yang telah dikembangkan terdiri dari kategori skor 

bobot penilaian yaitu: 

5 : Sangat Baik 

4 : Baik 

3 : Cukup Baik 

2 : Kurang Baik 

1 : Tidak Baik 

 

____________ 
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 Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakart: Rineka Cipta, 2008), 

h. 35. 
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2. Respon 

Analisis respon guru dilakukan dengan menggunakan lembar angket. 

Jawaban guru akan di tabulasikan pada tabel analisis data angket. Persentase 

respon pendidik dihitung dengan menggunakan rumus: 

  
 

 
       

Keterangan :  

P = Nilai Respon Guru Biologi   

F = Frekuensi Jawaban Responden 

n = Jumlah Responden 

100 = konstanta
82

 

Jenis angket yang digunakan untuk mengetahui respon pendidik terhadap 

media pembelajaran yaitu jenis skala likert. Angket ini terdiri dari 13 pernyataan 

dengan kriteria: 

5 : Sangat Setuju (SS) 

4 : Setuju (S)  

3 : Kurang Setuju (S) 

2 : Tidak Setuju (TS) 

1 : Sangat Tidak Setuju (STS) 

Kategori respon yang diberikan kepada pendidik terhadap suatu produk 

yaitu media pembelajaran berbasis prezi ditentukan dengan cara mencocokkan 

hasil persentase dengan kriteria sebagai berikut: 

____________ 
 
82

 Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 

2012), h. 43. 
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0 – 20%   = Sangat Tidak Baik 

21 – 40%  = Tidak Baik 

41 – 60%  = Kurang Baik 

61 – 80%  = Baik 

81 – 100%  = Sangat Baik
83

 

  

____________ 
 
83

 Zainal Aqib, Penelitian Tindakan Kelas Untuk Guru, (Bandung: Yarma Widya, 2017), 

h. 18 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

 Penelitian pengembangan media pembelajaran berbasis Prezi ini dilakukan 

di SMAN 1 Sakti Pidie. Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan sebuah 

media pembelajaran berbasis Prezi pada materi Sistem Reproduksi. Penelitian 

pengembangan dilakukan dengan menggunakan model ADDIE yang terdiri dari 

beberapa tahapan yaitu; Analysis (analisis), Design (perancangan), Development 

(pengembangan), Implementation (implementasi), dan Evaluation (evaluasi).  

1. Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Prezi pada Materi 

Sistem Reproduksi  

Hasil penelitian tentang pengembangan media pembelajaran yaitu melalui 

tahapan pengembangan model ADDIE yang terdiri dari tahapan Analysis, Design, 

Development, Implementation, dan Evaluation dijelaskan sebagai berikut: 

a. Tahap Analysis (analisis) 

Tahap awal penelitian pengembangan yang menggunakan model ADDIE 

yaitu tahap analisis. Tahap analisis digunakan untuk mengetahui informasi tentang 

permasalahan di sekolah yang berkaitan dengan media pembelajaran ataupun 

proses belajar mengajar yang sudah terjadi selama ini. Berdasarkan hasil 

observasi dan wawancara dengan guru Biologi di SMAN 1 Sakti Pidie, peneliti 

memperoleh informasi bahwasanya fasilitas yang tersedia dapat dikatakan sudah 
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memadai yaitu adanya proyektor ataupun komputer di sekolah, akan tetapi 

fasilitas tersebut jarang dimanfaatkan.  

Selanjutnya diketahui pula bahwa media pembelajaran yang digunakan 

pada saat proses belajar mengajar berlangsung masih menggunakan buku cetak 

dan media gambar, sehingga ada beberapa peserta didik kurang memahami isi dari 

materi yang diajarkan. Hal ini menyebabkan hanya beberapa peserta didik yang 

memperhatikan penjelasaan dari guru sedangkan beberapa peserta didik lainnya 

sibuk melakukan aktivitas mereka sendiri seperti tidak mendengarkan penjelasan 

dari guru dan bahkan ada yang berbicara dengan teman sebangkunya. Oleh sebab 

itu, diperlukan suatu media pembelajaran yang dapat membantu memudahkan 

peserta didik dalam menerima pembelajaran.  

Media yang dapat digunakan yaitu media pembelajaran berbasis Prezi 

yang memungkinkan dapat menarik perhatian peserta didik dengan menampilkan 

video, gambar, dan latihan soal sehingga dapat membuat peserta didik tertarik dan 

mudah memahami materi terutama sistem reproduksi. 

b. Tahap Design (perancangan) 

Tahap perancangan merupakan tahap pembuatan media pembelajaran yang 

bertujuan untuk merancang media pembelajaran berbasis Prezi pada materi sistem 

reproduksi. Perancangan media pembelajaran yang akan dikembangkan ini 

menggunakan aplikasi Prezi Dekstop. Aplikasi ini menggunakan fitur yang 

unggul yaitu Zooming Using Interface yang memungkinkan untuk memperbesar 

dan memperkecil tampilan media, selain itu juga menggunakan teknik zoom-in 
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zoom-out untuk perpindahan dari masing-masing frame sehingga menghasilkan 

tampilan media pembelajaran yang menarik. 

Tahap perancangan media ini yaitu membuat desai media pembelajaran 

yang terdiri dari isi materi, gambar, serta video yang sesuai dengan KD 

(kompetensi dasar) dan indikator pembelajaran, pada tahap desain pembuatan 

media Prezi juga meliputi pemilihan template, warna background, dan 

penyusunan teks. Dalam pembuatan media pembelajaran tahapan ini sangat 

dibutuhkan sehingga tidak terjadi kesalahan pada saat tahap pengembangan 

berlangsung. 

c. Tahap Development (pengembangan) 

Tahap pengembangan merupakan proses pembuatan media berbasis Prezi 

yang telah dirancang sebelumnya. Hal utama yang dilakukan adalah menentukan 

indikator pembelajaran pada materi sistem reproduksi, kemudian menyiapkan 

materi, memilih gambar, dan membuat video. Materi, gambar dan video yang 

telah disiapkan nantinya akan dimasukkan ke dalam media pembelajaran berbasis 

Prezi. Media pembelajaran berbasis Prezi sendiri dibuat dengan menggunakan 

aplikasi Prezi Dekstop. 

Media pembelajaran yang telah dikembangkan kemudian dilakukan 

konsultasi kepada dosen pembimbing, setelah terjadinya penilaian oleh dosen 

pembimbing da nada beberapa tampilan haris direvisi kemudian media yang telah 

direvisi dilakukan penilaian oleh validator ahli media dan validator ahli materi 

yang terdiri masih-masih dari dua orang dosen. Pada tahap ini dosen menilai dan 
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memberikan saran terhadap media pembelajaran yang telah dikembangkan. 

Adapun tahapan pengembangan media pembelajaran berbasis Prezi yaitu: 

1) Pemilihan Template 

Pemilihan template dilakukan untuk menentukan tata letak yang sesuai 

dengan urutan penjelasan dari materi yang akan disampaikan pada media 

pembelajaran berbasis Prezi, agar tampilan media lebih berurut dan terstruktur. 

Pemilihan template yang digunakan dapat dilihat pada Gambar 4.1 berikut ini. 

 
Gambar 4.1 Pemilihan Template pada Tampilan Media 

2) Pemilihan Tema/warna 

Pemilihan tema yang digunakan pada saat melakukan pengembangan 

terhadap media pembelajaran bertujuan untuk menampilkan sebuah tampilan 

media yang lebih menarik. Pemilhan tema dapat dilihat pada Gambar 4.2. 

 
Gambar 4.2 Pemilihan Tema/Warna pada Tampilan Media  
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3) Tampilan Prezi pada Kompetensi Dasar 

Tampilan media pembelajaran berbasis Prezi terdiri dari KD 3.12 yaitu 

menganalisis hubungan struktur jaringan penyusun organ reproduksi dengan 

fungsinya dalam sistem reproduksi manusia dan KD 4.12 yaitu menyajikan hasil 

analisis tentang dampak pergaulan bebas, penyakit dan kelainan pada struktur dan 

fungsi organ yang menyebabkan gangguan sistem reproduksi pada manusia serta 

teknologi sistem reproduksi. Adapun tampilan media pembelajaran berbasis Prezi 

yang memuat KD materi sIstem reproduksi dapat dilihat pada Gambar 4.3. 

 
Gambar 4.3 Tampilan Prezi pada Kompetensi Dasar 

4) Tampilan Indikator pencapaian kompetensi Prezi 

Tampilan media Prezi yang memuat indicator pencapaian kompetensi yang 

berarti sesuatu yang akan dicapai oleh peserta didik pada saat proses pembelajaran 

berlangsung, adapun indikator yang harus dicapai terdiri dari 4 butir yaitu 3.12.1 

menjelaskan struktur dan fungsi alat reproduksi pada wanita dan pria, 3.12.2 

mengidentifikasi proses fertilisasi, gestasi dan persalinan, 3.12.3 menjelaskan 

pentingnya ASI bagi bayi, 3.12.4 memahami hubungan antara kesehatan 

reproduksi, program KB dan kependudukan, dan 4.12.1 menyajikan hasil analisis 



80 

 

 
 

tentang dampak pergaulan bebas, kelainan pada struktur dan fungsi organ, serta 

teknologi system reproduksi. Adapun tampilan indikator pencapaian kompetensi 

media pembelajaran Prezi dapat dilihata pada Gambar 4.4. 

 
Gambar 4. 4 Tampilan Prezi pada Indikator Pencapaian Kompetensi 

5) Tampilan Slide Utama Prezi 

Tampilan slide utama Prezi yaitu menjelaskan tentang pengertian sistem 

reproduksi pada manusia yang bertujuan untuk memudahkan peserta didik dalam 

memahami pengertian sistem reproduksi. Tampilan slide utama Prezi dapat dilihat 

pada Gambar 4.5.  

                 
Gambar 4.5 Tampilan Slide Prezi tentang Pengertian Sistem Reproduksi. 
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6) Tampilan Prezi tentang Organ Reproduksi Pria dan Wanita 

Tampilan media Prezi pada organ reproduksi yaitu menjelaskan tentang 

perbedaan organ dan struktur organ pada pria dan wanita yang menjelaskan 

tentang organ reproduksi dalam dan organ reproduksi luar besrta fungsi dari 

masing-masing organ yang dimiliki oleh pria dan wanita. Tampilan organ 

reproduksi pada pria dan wanita dapat dilihat pada Gambar 4.6. 

 
Gambar 4.6 Tampilan Organ Reproduksi Pria dan Wanita 

7) Tampilan Prezi Pada Gametogenesis 

Tampilan prezi pada gametogenesis yaitu menjelaskan tentang proses 

pembentukan gamet (sel kelamin) pada pria dan wanita. Sel kelamin pria 

dinamakan dengan sperma sedangkan sel kelamin pada wanita dinamakan sebagai 

ovum. Tampilan gametogenesis dapat dilihat pada Gambar 4.7. 

 
Gambar 4.7 Tampilan Prezi pada Gametogenesis 
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8) Tampilan Video Pembelajaran berbasis Prezi 

Tampilan video pembelajaran berbasis Prezi menjelaskan tentang proses 

gametogenesis pada pria dan wanita yang menjelaskan tentang pembentukan sel 

kelamin yaitu sperma pada pria dan ovum pada wanita. Gametogenesis pada pria 

disebut dengan spermatogenesis, terjadi ditubulus seminiferous dalam testis. 

Gametogenesis pada wanita disebut dengan oogenesis yang terjadi di ovarium. 

Tampilan video tentang gametogenesis pada pria dan wanita dapat dilihat pada 

Gambar 4.8.  

          
 (a) (b) 

Gambar 4.8 Tampilan Video Pembelajaran Prezi (a) Gametogenesis pada Pria, (b) 

Gametogenesis pada Wanita. 

Tampilan video pembelajaran berbasis Prezi menjelaskan tentang regulasi 

hormon kelamin pada pria dan wanita. Hormon kelamin pria diproduksi oleh 

testis, hipofisis, dan hipotalamus, sedangkan hormone kelamin wanita diproduksi 

oleh ovarium, uterus, plasenta, hipofisis, dan hipotalamus. Pada tampilan video 

pembelajaran tentang hormon kelamin pada pria dan wanita juga menjelaskan 

pembentukan hormon dan fungsinya masing-masing. Tampilan video tentang 

regulasi hormon pada pria dan wanita dapat dilihat pada Gambar 4.9. 
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 (a) (b) 

Gambar 4.9 Tampilan Video Pembelajaran Prezi (a) Regulasi Hormon pada Pria, 

(b) Regulasi Hormon pada Wanita. 

Tampilan video pada siklus menstruasi menjelaskan tentang proses yang 

terjadi pada saat menstruasi yaitu menjelaskan tentang perubahan yang terjadi 

pada endometrium uterus. Tampilan video pembelajaran tentang siklus menstruasi 

dapat dilihat pada gambar 4.10 

 
Gambar 4. 10 Tampilan Video Pembelajaran Prezi Tentang Siklus Menstruasi 

Tampilan video pembelajaran menjelaskan tentang tahap pembuahan 

kehamilan, dan persalinan. Pada tahap pembuahan menjelaskan tentang penyatuan 

sperma dengan oosit sekunder membentuk zigot, pada tahap kehaamilan yaitu 

menjelaskan tentang perkembangan embrio menjadi janin hingga kelahiran bayi, 
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dan pada tahap persalinan yaitu menjelaskan tentang proses kelahiran bayi. 

Tampilan video tentang tahap pembuahan, kehamilan, dan persalinan dapata 

dilihat pada Gambar 4.11. 

   
 (a) (b) 

 
(c) 

Gambar 4.11 Tampilan Video Pembelajaran Prezi (a) Tahap Pembuahan,(b) 

Tahap Kehamilan, (c) Tahap Persalinan. 

Tampilan video pembelajaran Prez tentang laktasi menjelaskan proses 

produksi, sekresi, dan pengeluaran ASI (air susu ibu). Selain itu pada video 

pemebelajaran ini juga menjelaskan tentang hormon yang mempengaruhi 

pembentukan laktasi serta manfaat ASI bagi ibu dan bagi pertumbuhan bayi. 

Tampilan video pembelajaran tentang laktasi dapat dilihat pada Gambar 4.12. 
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Gambar 4.12 Tampilan Video Media Pembelajaran Prezi tentang Laktasi 

9) Revisi Tampilan Media Pembelajaran Berbasis Prezi  

Media pembelajaran berbasis Prezi pada materi system reproduksi yang 

telah divalidasi oleh dua validator ahli media dan dua validator ahli materi 

diperoleh komentar dan saran untuk dilakukan perbaikan media sebelum diujicoba 

disekolah untuk melihat respon guru terhadap media yang telah dikembangkan. 

Berikut beberapa komentar dan saran dari ahli media maupun ahli materi. 

(a) Tampilan Utama Media Pembelajaran Prezi 

Tampilan utama media pembelajaran berbasis Prezi sebelum perbaikan 

hanya terdiri dari judul saja, kemudian pada saat validator ahli memvalidasi media 

pembelajaran yang telah dikembangkan maka diperoleh saran yaitu ditambahkan 

nama kedua dosen pembimbing dan menambahkan nama fakultas dan universitas 

agar media pembelajaran yang sudah dibuat jelas. Tampilan halaman setelah 

melalui proses perbaikan dapat dilihat pada gambar dibawah ini. 
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       (a) (b) 

Gambar 4.13 Tampilan Utama (a) Tampilan Utama sebelum Revisi, (b) Tampilan 

Utama Sesudah Revisi. 

 

(b) Tampilan Ayat yang Berhubungan dengan Materi Sistem Reproduksi 

Tampilan ayat berada setelah penjelasan tentang pengertian sistem 

reproduksi. Pada saat validator ahli melakukan validasi media pembelajaran maka 

diperoleh saran untuk menambahkan ayat yang menjelaskan tentang pembentukan 

manusia. Berikut tampilan ayat yang menjelaskan tentang proses pembentukan 

manusia yang berhubungan dengan materi sistem reproduksi. 

       

   Gambar 4.14 Tampilan Ayat yang Menjelaskan Pembentukan Manusia 

d. Tahap Implementation (implementasi) 

Tahap implementasi seharusnya dilakukan pada situasi nyata yaitu di 

dalam kelas terhadap media pembelajaran berbasis Prezi pada materi Sistem 
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Reproduksi yang telah dikembangkan. Akan tetapi peneliti hanya melakukan 

penelitian ini dengan memberikan angket kepada guru untuk mengetahui respon 

guru terhadap media pembelajaran berbasis Prezi yang telah peneliti kembangkan, 

karena terkait dengan kondisi saat ini yang tidak memungkinkan peneliti untuk 

melakukan penelitian pengembangan di dalam kelas. 

e. Tahap Evaluation (Evaluasi) 

Tahap terakhir pada model ADDIE yaitu evaluasi. Tahap evaluasi 

digunakan untuk menyempurnakan media yang dikembangkan. Pada tahap ini 

dilakukan evaluasi dengan menggunakan angket respon yang telah diisi oleh guru 

terhadap media pembelajaran berbasis Prezi pada materi sistem reproduksi. 

2. Kelayakan Media Pembelajaran Berbasis Prezi pada Materi Sistem 

Reproduksi 

Kelayakan media pembelajaran berbasis Prezi pada materi Sistem 

Reproduksi dilakukan dengan menggunakan lembar validasi divalidasi oleh 

validator ahli media dan validator ahli materi. Uji kelayakan media pembelajaran 

berbasis Prezi dijelaskan sebagai berikut: 

a. Uji Kelayakan Media Pembelajaran Berbasis Prezi oleh Ahli Media 

Uji kelayakan media pembelajaran berbasis Prezi pada materi sistem 

reproduksi oleh ahli media dilakukan untuk menguji kelayakan media 

pembelajaran yang telah dibuat. Aspek penilaian yang digunakan untuk uji 

validasi oleh validator ahli media terdiri dari aspek kegunaan, kualitas teks, 

kualitas gambar/video, kualitas warna, kualitas desain, serta penggunaan kata dan 

bahasa. Kelayakan media pembelajaran berbasis Prezi pada materi Sistem 
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Reproduksi Manusia dapat dilihat dari hasil penilaian yang telah dilakukan oleh 

validator ahli media pada tabel di bawah ini:  

Tabel 4.1 Hasil Uji Kelayakan Media Pembelajaran Berbasis Prezi pada Materi 

Sistem Reproduksi  

No Aspek Penilaian Skor V1 Kategori Skor V2 Kategori 

1. Kegunaan 4,14 Baik 4,14 Baik 

2. Kualitas Teks 4 Baik 4 Baik 

3. Kualitas Gambar/Video 3,75 
Cukup 

Baik 
4,25 Baik 

4. Kualitas Warna 4,33 Baik 4 Baik 

5. Kualitas Desain 4 Baik 4 Baik 

6. 
Penggunaaan Kata dan 

Bahasa 
4 Baik 4 Baik 

Rata-Rata 4,03 Baik 4,06 Baik 

Persentase 80 Layak 81 
Sangat 

Layak 

Persentase Rata-rata 81 Sangat Layak 

 

Uji validasi yang dilakukan oleh ahli media bertujuan untuk memperoleh 

hasil maupun saran dari validator ahli agar media pembelajaran yang 

dikembangkan menjadi produk yang berkualitas dan layak digunakan pada proses 

pembelajaran. Uji validasi yang dilakukan oleh validator ahli media terhadap 

media pembelajaran berbasis Prezi dapat dilihat berdasarkan Tabel 4.1 yang 

menunjukkan bahwa pada validator pertama diperoleh nilai tertinggi yaitu 4,33 

untuk aspek kualitas warna, sedangkan skor terendah yaitu 3,75 pada aspek 

kualitas gambar dan video. Pada validator kedua diperoleh nilai tertinggi yaitu 

4,25 pada aspek kualitas gambar/video. 

Total nilai rata-rata yang diperoleh dari validator pertama yaitu 4,03 

dengan dengan persentase 80% dengan kategori layak, seedangkan total nilai rata-

rata yang diperoleh dari validator kedua yaitu 4,06 dengan persentase yaitu 81% 
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dengan kategori sangat layak. Persentase rata-rata dari penilaian kedua validator 

tersebut yaitu 81% dengan kategori sangat layak. Persentase kelayakan media 

pembelajaran berbasis Prezi pada Materi Sistem Reproduksi yang dilakukan oleh 

validator ahli media dapat dilihat pada gambar 4.14 di bawah ini. 

 
Gambar 4.15 Persentase Hasil Uji Kelayakan Media Pembelajaran Berbasis Prezi 

Gambar persentase di atas menunjukkan bahwa dari validator pertama 

diperoleh skor tertinggi pada aspek penilaian kualitas warna yaitu 86%, dan skor 

terendah terdapat pada aspek kualitas gambar/video yaitu 75%, sedangkan dari 

validator kedua diperoleh skor tertinggi pada aspek kualitas gambar/video yaitu 

85% dan skor terendah terdapat pada aspek kualitas teks, kualitas warna, kualitas 

desain, serta aspek penggunaan kata dan bahasa yaitu 80%. 

Persentase rata-rata yang dihasilkan dari penilaian kedua validator tersebut 

yaitu 81% dengan kategori sangat layak sehingga media pembelajaran berbasis 

82 80 
75 

86 
80 80 82 80 

85 
80 80 80 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

1 2 3 4 5 6H
a
si

l 
U

ji
 K

el
a
y
a
k

a
n

 M
ed

ia
 (

%
) 

Aspek Penilaian: 

Validator 1 Validator 2

1. Kegunaan 

2. Kualitas Teks 

3. Kualitas Gambar/Video 

4. Kualitas Warna 

5. Kualitas Desain 

6. Penggunaan Kata dan 

Bahasa 



90 

 

 
 

Prezi sangat layak dijadikan sebagai media pembelajaran pada materi Sistem 

Reproduksi. 

b. Uji Kelayakan Media Pembelajaran Berbasis Prezi Oleh Ahli Materi 

Uji kelayakan media pembelajaran berbasis prezi oleh ahli materi 

dilakukan untuk menguji kelayakan isi materi sesuai dengan indikator 

pembelajaran terhadap media yang telah dibuat. Kelayakan materi terdiri dari 3 

aspek penilaian yaitu desain pembelajaran, isi materi, serta aspek penilaian bahasa 

dan komunikasi. Hasil uji kelayakan media pembelajaran berbasis Prezi oleh ahli 

materi dapat dilihat pada tabel berikut ini. 

Tabel 4.2 Hasil Uji Kelayakan Materi pada Media Pembelajaran Berbasis Prezi 

pada Materi Sistem Reproduksi 

No Aspek penilaian Skor V1 Kategori Skor V2 Kategori 

1. Desain Pembelajaran 5 
Sangat 

Baik 
3,8 

Cukup 

Baik 

2. Isi Materi 5 
Sangat 

Baik 
3,66 

Cukup 

Baik 

3. Bahasa dan Komunikasi 4,75 Baik 4 Baik 

Rata-Rata 4,91 Baik 3,82 Baik 

Persentase 98 
Sangat 

Layak 
76 Layak 

Persentase Rata-rata 87 Sangat Layak 

 

Uji validasi yang dilakukan oleh validator ahli materi dapat dilihat 

berdasarkan Tabel 4.2 yang menunjukkan bahwa dari validator pertama diperoleh 

nilai tertinggi yaitu 5 yang terdapat pada aspek desain pembelajaran dan isi 

materi, sedangkan skor terendah yaitu 4,8 pada aspek bahasa dan komunikasi. 

Pada validator kedua diperoleh nilai tertinggi yaitu 4 pada aspek bahasa dan 

komunikasi, sedangkan skor terendah yaitu 3,6 pada aspek isi materi.  
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Total nilai rata-rata yang diperoleh validator pertama yaitu 4,91 dan 

persentase 98% dengan kategori sangat layak. Sedangkan total nilai rata-rata yang 

diperoleh validator kedua yaitu 3,82 dan persentase 76% dengan kategori layak. 

Persentase rata-rata yang dihasilkan dari penilaian kedua validator tersebut yaitu 

87% dengan kategori sangat layak. Persentase kelayakan materi sistem reproduksi 

pada media pembelajaran berbasis Prezi yang telah dilakukan oleh validator ahli 

materi dapat dilihat pada gambar 4.15 di bawah ini. 

 
Gambar 4.16 Persentase Hasil Uji Kelayakan Materi 

Data hasil gambar persentase di atas menunjukkan bahwa pada validator 

pertama diperoleh skor tertinggi pada aspek penilaian desain pembelajaran dan isi 

materi yaitu 100%, dan skor terendah terdapat pada aspek bahasa dan komunikasi 

yaitu 95%. Sedangkan pada validator kedua diperoleh skor tertinggi pada aspek 

bahasa dan komunikasi yaitu 80% dan skor terendah terdapat pada aspek isi 

materi yaitu 73%. Persentase rata-rata yang dihasilkan dari penilaian kedua 

validator tersebut yaitu 87% dengan kategori sangat layak sehingga media 
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pembelajaran berbasis Prezi sangat layak dijadikan sebagai media dalam proses 

pembelajaran di kelas. 

3. Respon Guru Terhadap Media Pembelajaran Berbasis Prezi pada 

Materi Sistem Reproduksi 

Respon guru terhadap media pembelajaran berbasis Prezi pada materi 

sistem reproduksi diukur dengan menggunakan lembar angket jenis skala Likert 

yang terdiri dari 13 pernyataan berdasarkan 3 aspek penilaian yaitu materi, 

tampilan dan program, serta aspek kebahasaan. Hasil respon guru dapat dilihat 

pada tabel 4.3 di bawah ini. 

Tabel 4.3 Respon Guru Terhadap Media Pembelajaran Berbasis Prezi pada Materi 

Sistem Reproduksi  

No 
Aspek 

Penilaian 

Skor Rata-

rata 
Persentase Kategori 

R1 R2 R3 

1. Materi 4,33 4,83 4,83 4,66 86 Sangat Baik 

2. 
Tampilan dan 

Program 
3,6 5 5 4,53 98 Sangat Baik 

3. Kebahasaan 5 5 5 5 98 Sangat Baik 

Skor Rata-rata 94 Sangat Baik 

 

 Respon yang diberikan oleh guru Biologi tehadap media pembelajaran 

berbasi Prezi pada materi Sistem Reproduksi dapat dilihat pada tabel 4.3 yang 

menunjukkan bahwa media Prezi memperoleh persentase rata-rata 94% dengan 

kategori sangat baik. Persentase respon guru terhadap media pembelajaran 

berbasis Prezi pada materi sistem reproduksi dapat dilihat pada gambar 4.16 

dibawah ini. 
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Gambar 4.17 Persentase Respon Guru Terhadap Media Pembelajaran Berbasis 

Prezi pada Materi Sistem Reproduksi  

 

Data yang diperoleh dari gambar 4.16 menunjukkan bahwa media 

pembelajaran berbasis Prezi pada materi sistem reproduksi yang terdiri dari tiga 

(3) aspek penilaian yaitu materi, tampilan dan program, serta kebahasaan 

memperoleh hasil 94% dengan kategori sangat baik. Berdasarkan hasil tersebut 

maka media pembelajaran berbasis Prezi pada materi Sistem Reproduksi sangat 

baik digunakan sebagai media pembelajaran. 

 

B. Pembahasan 

1. Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Prezi pada Materi 

Sistem Reproduksi 

Penelitian dan pengembangan media pembelajaran berbasis Prezi 

menggunakan model pengembangan ADDIE yang terdiri dari tahapan Analysis 

(analisis), Design (perancangan), Develepment (pengembangan), Implementation 

(implementasi), dan Evaluation (evaluasi). Hasil akhir yang diperoleh pada 
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penelitian ini yaitu media pembelajaran berbasis Prezi pada materi Sistem 

Reproduksi.
84

  

Tahap pertama pengembangan media pembelajaran berbasis Prezi dimulai 

dengan tahapan analisis. Pada tahapan ini yang dilakukan adalah menganalisis 

permasalahan yang terdapat di SMAN 1 Sakti Pidie. Berdasarkan hasil 

wawancara dengan guru biologi diketahui bahwa media pembelajaran yang 

digunakan masih menggunakan buku cetak dan jarang menggunakan bantuan 

media pendukung salah satunya yaitu pada materi sistem reproduksi. Analisis ini 

bertujuan untuk mengetahui kebutuhan sekolah terhadap penggunaan media 

pembelajaran yang dapat meningkatkan mutu dan kualitas belajar peserta didik 

berdasarkan tingkat kemampuan dan keterampilannya. Berdasarkan penelitian 

yang telah dilakukan oleh Imam Ziaul Abror diketahui bahwa analisis peserta 

didik yaitu dengan mengetahui karakter peserta didik yang akan dikaitkan dengan 

rancangan media pembelajaran agar sesuai. Pada tahap analisis terhadap karakter 

peserta didik dapat dilihat sejauh mana peserta didik dalam memahami materi dari 

tingkat sukar hingga tingkat yang paling mudah sehingga untuk mencapai tujuan 

ke arah yang lebih baik pada saat proses belajar berlangsung dibutuhkan suatu 

media pembelajaran yang dapat mempermudah peserta didik dalam memahami 

materi.
85

 

____________ 

84
 Arina Restian dan Suhesti Malikah, “Pengembangan Media Big Book Belajar Bersama 

Dodo dan Teman-teman untuk Pembelajaran Tematik Kelas IV di Sekolah Dasar” Jurnal 

Cakrawala Pendas, Vol. 5, No. 2, (2019), h. 144. 

85
 Imam Ziaul Abror, “Pengembangan Media Pembelajaran Mobile Learning (M-

Learning) Berbasis Android untuk Siswa Kelas XI pada Materi Struktur dan Fungsi Organel Sel 

ddi MAN 3 Kota Banda Aceh”, Skripsi, (Banda Aceh, Repository UIN Ar-Raniry, 2017), h. 65. 
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Tahap selanjutnya yaitu tahap perancangan. Pada tahap ini peneliti 

melakukan perancangan terhadap media pembelajaran berbasis Prezi dengan 

memilih materi yang sesuai dengan permasalahan yang ada.
86

 Tahap perancangan 

dilakukan dengan membuat rancangan media pembelajaran setelah menganalisis 

permasalahan dari materi pembelajaran yang dianggap sukar untuk dipahami, 

kemudian merancang skenario pembelajaran dengan mengkaji kompetensi dasar 

dan indikator materi yang kemudian akan disajikan dalam media pembelajaran 

berbasis Prezi.  

Tahap pengembangan dilakukan dengan membuat media pembelajaran 

berbasis Prezi yang telah dirancang sebelumnya. Hal utama yang dilakukan 

adalah memilih template dan tema yang terdapat pada aplikasi Prezi Dekstop 

dengan menggunakan komputer. Kemudian memasukkan materi yang telah sesuai 

dengan kompetensi dasar dan indikator ke dalam rancangan media pembelajaran 

dalam aplikasi tersebut. Media pembelajaran berbasis Prezi yang sudah dibuat 

kemudian divalidasi oleh validator ahli yang terdiri dari dua orang validator ahli 

materi yang melakukan penilaian terhadap aspek materi dalam media 

pembelajaran dan dua orang validator ahli media yang melakukan penilaian 

terhadap aspek media seperti aspek kegunaan, kualitas teks, kualitas 

gambar/video, kualitas desain, dan penggunaan kata/bahasa. Kemudian dilakukan 

revisi sehingga media pembelajaran yang dihasilkan layak digunakan. 
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Tahap implementasi pada penelitian ini tidak dilakukan secara nyata di 

dalam kelas dikarenakan kondisi dan situasi saat ini tidak memungkinkan untuk 

dilakukan tahap implementasi di dalam kelas. Akan tetapi penelitian ini 

dilaksanakan dengan memberikan angket penilaian kepada guru untuk mengetahui 

respon guru terhadap media pembelajaran berbasis Prezi pada materi Sistem 

Reproduksi, sehingga dapat diketahui bahwa media pembelajaran berbasis Prezi 

sudah layak untuk digunakan sebagai media pembelajaran pada materi Sistem 

Reproduksi. Hal ini sejalan dengan penelitian Agustanico yang mengatakan 

bahwa evaluasi tidak hanya diartikan sebagai pengukuran melainkan dapat 

memberikan makna yang lebih nyata terhadap perspektif orang-orang terlibat dan 

memiliki minat terhadap program media pembelajaran yang telah diciptakan.
87

 

Tahap terakhir pada penelitian ini yaitu tahapan evaluasi. Pada tahapan ini 

dilakukan evaluasi dengan menggunakan angket respon yang telah diisi oleh guru 

terhadap media pembelajaran berbasis Prezi pada materi Sistem Reproduksi. 

Penilaian yang dilakukan pada tahap evaluasi ini terdiri dari aspek penilaian 

materi, tampilan dan program, serta aspek kebahasaan. 

2. Uji Kelayakan Media Pembelajaran Berbasis Prezi pada Materi 

Sistem Reproduksi  

 

a. Uji Kelayakan Media Pembelajaran Berbasis Prezi oleh Ahli Media 

Uji Kelayakan media dilakukan untuk menguji kelayakan media 

pembelajaran berbasis Prezi sebagai media pembelajaran pada materi Sistem 

Reproduksi. Uji kelayakan media terdiri dari enam (6) aspek penilaian yaitu 

____________ 
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kegunaan, kualitas teks, kualitas gambar/video, kualitas warna, kualitas desain, 

serta penggunaan kata dan bahasa yang terdiri dari 22 indikator. 

Hasil uji kelayakan yang dilakukan oleh validator ahli terhadap media 

pembelajaran berbasis Prezi pada aspek kegunaan memperoleh persentase 82% 

dengan kategori sangat layak. Indikator yang terdapat pada aspek ini meliputi 

mempermudah proses pembelajaran, membantu memberi kejelasan pada materi, 

dapat menjadi metode alternatif dalam proses pembelajaran, dapat diakses dengan 

mudah, template yang dipilih sudah baik, dan pemilihan tata letak template sudah 

baik. Hal ini sejalan dengan penelitian Diyah Ayu yaitu media pembelajaran yang 

menarik akan membuat peserta didik untuk lebih memperhatikan materi yang 

disampaikan sehingga tujuan dari materi akan lebih mudah tersampaikan ke dalam 

diri peserta didik sehingga dapat mudah untuk memahami materi.
88

 

Aspek penilaian kualitas gambar/video oleh validator pertama memperoleh 

persentase 75%, sedangkan penilaian oleh validator kedua memperoleh persentase 

85% dengan kategori sangat layak. Hal ini sejalan dengan penelitian Diyah Ayu 

pada aspek penilaian tampilan visual mendapat persentase 80% dengan kategori 

sangat layak.
89

 Indikator aspek penilaian kualitas gambar/video yaitu tampilan 

gambar/video tidak membuat salah persepsi, ketepatan gambar/video dalam media 

pembelajaran sudah tepat, dan kejelasan audio. 
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Aspek penilaian kualitas warna oleh validator pertama memperoleh skor 

persentase yaitu 86% dengan kategori sangat layak, sedangkan validator kedua 

memperoleh skor persentase 80% dengan kategori layak. Indikator dalam aspek 

penilaian ini yaitu kombinasi warna, kualitas warna, dan kesesuaian latar dengan 

warna tulisan.  

Total persentase kelayakan media pembelajaran oleh validator pertama 

yaitu 80% dengan kategori layak dan total persentase validator media kedua 

adalah 81% dengan kategori sangat layak. Persentase keseluruhan hasil uji 

validasi yaitu 81% dengan kategori sangat layak. Hal ini menunjukkan bahwa 

media pembelajaran berbasis Prezi layak digunakan sebagai media pembelajaran 

pada materi Sistem Reproduksi. Hasil uji kelayakan menunjukkan bahwa media 

pembelajaran berbasis Prezi sudah sangat layak digunakan dikarenakan dari segi 

kegunaan, kualitas teks, gambar/video, kualitas warna, desain, dan bahasa sudah 

sangat baik, sehingga peserta didik mudah memahami isi materi dan memudahkan 

guru dalam penggunaannya. 

Hal ini sejalan dengan penelitian Rizki Agung yang mengatakan bahwa 

rangkaian media elektronik dalam bentuk pembelajaran lebih efektif digunakan 

dan mudah dipahami oleh peserta didik karena tampilan media yang dihasilkan 

dapat menarik minat belajar peserta didik.
90
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b. Uji Kelayakan Media Pembelajaran Berbasis Prezi oleh Ahli Materi 

Uji kelayakan media pembelajaran berbasis Prezi oleh ahli materi 

dilakukan untuk uji kelayakan media dari segi materi. Aspek penilaian media dari 

segi materi terdiri dari tiga (3) aspek yaitu desain pembelajaran, isi materi, serta 

bahasa dan komunikasi yang terdiri dari 15 indikator.  

Hasil uji kelayakan materi pada aspek desain pembelajaran oleh validator 

pertama memperoleh persentase yaitu 100% sedangkan validator kedua 

memperoleh persentase yaitu 76%. Indikator pada aspek penilaian ini meliputi 

kesesuaian tujuan pembelajaran dengan kompetensi dasar, kesesuaian materi 

dengan kompetensi dasar, adanya relevansi antara penggunaan media dengan 

materi, kesesuaian materi dalam media pembelajaran, dan kemudahan mengikuti 

materi dalam media pembelajaran. 

Aspek penilaian isi materi oleh validator pertama memperoleh persentase 

yaitu 100% sedangkan validator kedua memperoleh hasil yaitu 73%. Indikator 

dari aspek penilaian ini meliputi kesesuaian materi dengan tujuan pembelajaran, 

kejelasan media dalam penyampaian materi, ketepatan penggunaan gambar/video 

dalam materi pembelajaran, dan memadainya acuan yang digunakan dalam 

materi. Hal ini sejalan dengan Riris Rias yang menyatakan bahwa isi tampilan 

dalam suatu media yang terlalu penuh dengan tulisan akan mengakibatkan media 

pembelajaran Prezi kurang baik dan menarik sehingga disarankan untuk 

menggunakan penjelasan secara ringkas dan mudah dipahami.
91
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Aspek penilaian terakhir yaitu bahasa dan komunikasi. Pada aspek 

penilaian ini validator pertama memperoleh persentase yaitu 95% sedangkan 

validator kedua memperoleh persentase yaitu 80%. Aspek penilaian ini terdiri dari 

beberapa indikator yaitu kesesuaian bahasa yang digunakan dengan Ejaan Yang 

Disempurnakan (EYD), bahasa yang digunakan mudah dipahami, kejelasan 

redaksi dalam media pembelajaran, dan tingkat kesalahan redaksi dalam media. 

Hal ini sejalan dengan penelitian Putrayasa yang mengatakan bahwa dalam 

sebuah kalimat akan dikatakan efektif apabila proses penyampaian informasi yang 

terdapat dalam kalimat tersebut berlangsung secara sempurna kepada siapapun 

yang membacanya.
92

 

Total persentase validator pertama yaitu 98% dengan kategori sangat 

layak, sedangkan total persentase validator kedua yaitu 76% dengan kategori 

layak. Rata-rata persentase dari kedua validator tersebut adalah 87% dengan 

kategori sangat layak. Hal ini menunjukkan bahwa media pembelajaran berbasis 

Prezi dalam segi materi dengan aspek penilaian desain pembelajaran, isi materi, 

serta bahasa dan komunikasi sudah sesuai dan layak digunakan dalam proses 

pembelajaran. 

Skor yang diperoleh dari validator ahli materi pertama mendapatkan 

persentase paling tinggi dikarenakan pada tahap revisi dilakukan perbaikan 

sebanyak dua kali, sedangkan skor validator kedua mendapatkkan persentase 

paling rendah dikarenakan pada tahap perbaikannya hanya satu kali perbaikan. 
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Oleh karena itu persentase validator ahli pertama yang diperoleh lebih tinggi 

daripada validator kedua. 

3. Respon Guru Terhadap Media Pembelajaran Berbasis Prezi pada 

Materi Sistem Reproduksi 

Respon guru terhadap media pembelajaran berbasis Prezi diukur dengan 

menggunakan lembar angket. Lembar angket yang digunakan terdiri dari 13 

pernyataan dengan tiga (3) aspek yaitu materi, tampilan dan program, serta 

kebahasaan. Lembar angket respon dibagikan kepada 3 orang guru Biologi di 

SMAN 1 Sakti Pidie. 

Respon guru terhadap media pembelajaran berbasis Prezi dapat dilihat 

pada tabel 4.3 yang menunjukkan persentase respon guru yaitu 94% dengan 

kategori sangat baik. Penelitian Suryani menyatakan bahwa penggunaan media 

Prezi dapat meningkatkan kreativitas peserta didik.
93

 Oleh karena itu dapat 

dibuktikan bahwa media pembelajaran berbasis Prezi pada materi Sistem 

Reproduksi sangat baik digunakan sebagai media pembelajaran. Hal ini sejalan 

dengan penelitian Sherly Carollina yang menyatakan bahwa hasil penilaian guru 

terhadap lembar angket yang diberikan menunjukkan bahwa media pembelajaran 

yang menggunakan software prezi pada materi sistem koloid dikategorikan sangat 

baik digunakan.
94
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian tentang “Pengembangan Media Pembelajaran 

Berbasis Prezi pada Materi Sistem Reproduksi di SMAN 1 Sakti Pidie”, dapat 

disimpulkan bahwa: 

1. Pengembangan media pembelajaran berbasis Prezi pada materi Sistem 

Reproduksi di SMAN 1 Sakti Pidie menggunakan model R&D dengan 

rancangan penelitian ADDIE yang meliputi tahapan Analyze (analisis), 

Design (Rancangan), Development (Pengembangan), Implementation 

(implementasi), dan Evaluation (Evaluasi). 

2. Berdasarkan hasil uji kelayakan yang dilakukan oleh dua validator ahli 

media diperoleh hasil 81% dengan kategori sangat layak, begitupula hasil 

uji kelayakan yang dilakukan oleh dua validator ahli terhadap materi 

memperoleh hasil 87% dengan kategori sangat layak. 

3. Respon guru terhadap media pembelajaran berbasis Prezi pada materi 

Sistem Reproduksi di SMAN 1 Sakti Pidie memperoleh nilai persentase 

94% dengan kategori sangat baik.  
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B. Saran 

Setelah melakukan penelitian Pengembangan Media Pembelajaran 

Berbasis Prezi pada Materi Sistem Reproduksi di SMAN 1 Sakti Pidie, penulis 

meberikan saran sebagai berikut: 

1. Guru Biologi hendaknya dapat memilih media pembelajaran yang sesuai 

dengan materi yang diajarkan, sehingga dapat tercipta suasana aktif saat 

proses belajar mengajar berlangsung sehingga tujuan pembelajaran 

tercapai dengan baik. 

2. Guru Biologi hendaknya dapat memilih untuk menggunakan media 

pembelajaran berbasis Prezi untuk meningkatkan hasil dan minat belajar 

peserta didik pada materi Biologi lainnya. 

3. Diharapkan pada peneliti selanjutnya agar dapat melakukan penelitian 

lebih lanjut terhadap pengembangan media pembelajaran berbasis Prezi 

pada materi Biologi lainnya pada tahap implementasi.  

4. Diharapkan pada saat menggunakan media pembelajaran berbasis Prezi 

yang telah dikembangkan setiap komputer harus terdapat aplikasi Prezi di 

Dekstop. 

  



104 

 

 
 

DAFTAR PUSTAKA 

Abror, Imam Ziaul. (2017). “Pengembangan Media Pembelajaran Mobile 

Learning (M-Learning) Berbasis Android untuk Siswa Kelas XI pada 

Materi Struktur dan Fungsi Organel Sel ddi MAN 3 Kota Banda Aceh”. 

Skripsi. Banda Aceh, Repository UIN Ar-Raniry. 

Agustanico Dwi Muryadi. (2017). “Model Evaluasi Program dalam Penelitian 

Evaluasi”. Jurnal Ilmiah PENJAS. Vol. 3, No. 1. 

Ahmadi. (2009). Psikologi Umum. Jakarta: Rieka Cipta. 

Aqib, Zainal. (2017). Penelitian Tindakan Kelas Untuk Guru. Bandung: Yarma 

Widya. 

Arikunto. (2008). Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: Rineka 

Cipta. 

Aribowo. (2012). Keefektifan Penggunaan Multimedia Prezi pada Pembelajaran 

Keterampilan Menulis Bahasa Jerman di SMAN 2 Banguntapan Bantul. 

Yogyakarta: UNY. 

Restian, Arina dan Suhesti Malikah. (2019). “Pengembangan Media Big Book 

Belajar Bersama Dodo dan Teman-teman untuk Pembelajaran Tematik 

Kelas IV di Sekolah Dasar”. Jurnal Cakrawala Pendas, Vol. 5, No. 2. 

Arsyad, Azhar. (2011). Media Pembelajaran. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 

Branch, Robert Maribe. (2009). Instructional Design: The ADDIE Approach. 

London: Springer Science. 

Cahyadi, Rahmat Arofah Hari. (2019). “Pengembangan Bahan Ajar Berbasis 

ADDIE Model”. Islamic Education Jurnal. Vol. 3, No. 1. 

Carollina, Sherly. (2017). “Pengembangan Multimedia Pembelajaran 

Menggunakan Software Prezi untuk Materi Sistem Koloid Kelas XI 

SMAN 11 Kota Jambi”. Skripsi. Jambi: Fakultas Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan. 

Damayanti, Almira Eka, dkk. (2018). “Kelayakan pembelajaran Fisika Berupa 

Buku Saku Berbasis Android pada Materi Fluida Statis”. Indonesian 

Journal of Science and Mathematics Education, Vol. 1, No. 1. 

Deadara, Eriza, dkk. (2017). “Pengembangan Media Pembelajaran Sistem 

Reproduksi Manusia Berbasis Android untuk Meningkatkan Pemahaman 

Konsep Peserta Didik”. Jurnal Prodi Pendidikan Biologi. Vol. 6, No. 4. 



105 

 

 
 

Dharmayanti, Diah. (2006). “Analisa Sensitivitas Respon Konsumen terhadap 

Ekstensifikasi Merek (Brand Extension) pada Margarine Merek Filma di 

Surabaya”. Jurnal Manajemen Pemasaran. Vol. 1, No. 2.  

Nasution, Eline Yanti Putri dan Nur Fauziah Siregar. (2019). “Pengembangan 

Media Pembelajaran Berbasis Prezi”. Jurnal Tarbawi: Jurnal Ilmu 

Pendidikan, Vol. 15, No. 2. 

Ningsih, Diyah Ayu Setia dan Happy Komikesari. (2019). “Kelayakan Media 

Pembelajaran Prezi Menggunakan Pendekatan Saintifik”. Indonesian 

Journal of Science and Mathematichs Education. Vol. 2, No. 2. 

Hamdi, Asep Saeful. (2014). Metode Penelitian Kuantitatif Aplikasi dalam 

Pendidikan. Yogyakarta: Deepublish. 

Hartanto, Rudi. (2019). Pengembangan Media Pembelajaran Biologi Terintregasi 

Nilai-Nilai Keislaman Menggunakan Software Prezi pada Materi Sistem 

Saraf untuk Siswa Kelas XI. Skripsi, Universitas Muhammadiyah, 2019. 

Hartini, Sri, dkk. (2017). “Developing Learning Media Using Online Prezi Into 

Materials About Optical Equipments”. Jurnal Pendidikan IPA Indonesia, 

Vol. 6, No. 2. 

Hendra, Rosadi. (2013). Pengembangan Media Slide Berbasis Program Aplikasi 

Prezi pada Materi Sistem Peredaran Darah Manusia untuk Sekolah 

Menengah Pertama. Surabaya: Universitas Negeri Surabaya.  

Ibrahim, Nurwahyuningsih dan Ishartiwi. (2017). “Pengembangan Media 

Pembelajaran Mobile Learning Berbasis Android Mata Pelajaran IPA 

untuk Siswa SMP”. Jurnal Edukatika. Vol. 8, No. 1.  

Indriana, Dina. (2011). Ragam Alat Bantu Media Pengajaran. Yogyakarta: DIVA 

Press. 

Irnaningtyas. (2013). Biologi. Jakarta: Erlangga. 

Istanti, Lucia Sri. (2008). Modul Biologi. Yayasan Widya Bhakti SMA Santa 

Angela. 

Kinanti, Lutfia Putri dan Sudirman. (2017). “Analisis Kelayakan Isi Materi dari 

Komponen Materi Pendukung Pembelajaran dalam Buku Teks Mata 

Pelajaran Sosiologi Kelas XI SMA Negeri di Kota Bandung”. Jurnal 

Sosietas, Vol. 7, No. 1. 

Kustandi, Cecep. (2013). Bambang Sujipto, Media Pembelajaran; Manual dan 

Digital. Bogor: Ghalia Indonesia. 



106 

 

 
 

Muhammad, Taufiqurrahman, dkk. (2012). “Pengembangan Media CD 

Pembelajaran Berbasis Prezi pada Pokok Bahasan Globalisasi Mata 

Pelajaran PKN Kelas IX MTsN Bangsal, Mojekerto”. Jurnal Pendidikan. 

Vol. 1, No. 1. 

Anjar, Purba Asmara. (2015). “Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis 

Audio Visual”. Jurnal Ilmiah DIDAKTIKI. Vol. 15, No. 2.  

Putrayasa dan Nuria Marfi Atun, et.al. (2015). Penggunaan Bahasa Indonesia 

dalam Buku Teks Matematika Kelas VII Terbitan KEMDIKBUD. Jurnal 

Kata (bahasa, sastra, dan pembelajarannya). Prodi Pendidikan Bahasa 

dan Sastra Indonesia FKIP Universitas Lampung. 

Qarni, Aidh Al. (2008). Tafsir al Muyassar. Jakarta: Qisthi. 

Rahmah, Johar. (2006). Strategi Belajar Mengajar. Banda Aceh: Universitas 

Syiah Kuala. 

Rais, Muhammad. (2015). “Pengaruh Penggunaan Multimedia Presentasi Berbasis 

Prezi dan Gaya Belajar terhadap Kemampuan Mengingat Konsep”. Jurnal 

Mekom. Vol.2, No.1. 

Restika, Riris Rias. (2016). “Validitas Media Prezi The Zooming Presentation 

pada Materi Sistem Pencernaan Manusia. Jurnal BioEdu. Vol.5, No. 3. 

Rizki, Galuh A F dan Agus W D W. 2014. “Pengembangan Media Pembelajaran 

Berbasis Blog pada Materi Sistem Saraf Siswa Kelas XI”. JUPEMASI-

PBIO. Vol. 1, No. 1. 

Sambodo, Rizki Agung. (2014). “Pengembangan Media Pembelajaran Mobile 

Learning pada Siswa kelas XI tentang Materi Sistem Sirkulasi Peredaran 

Darah”. Skripsi. Yoogyakarta: UIN Sunan Kalijaga. 

Sanaky, Hujair. (2013). Media Pembelajaran Interaktif-Inovatif. Yogyakarta: 

Kaukaba Dipantara. 

Siskawati, Maya, dkk. (2016). “Pengembangan Media Pembelajaran Monopoli 

untuk Meningkatkan Minat Belajar Geografi Siswa”. Jurnal Studi Sosial. 

Vol. 4, No. 1.  

Sudijono, Anas. (2012). Pengantar Statistik Pendidikan. Jakarta: Raja Grafindo 

Persada. 

Sugiyono. (2015). Metode Penelitian dan Pengembangan Pendekatan Kualitatif, 

Kuantitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta. 

Surani dan Dina Ampera. (2017). “Pengembangan Media Pembelajaran Prezi 

pada Mata Pelajaran Membuat Pola di SMK Awal Karya Pembanguna 

Galang”. Jurnal Pendidikan Teknologi dan Kejuruan. Vol. 19, No. 1. 



107 

 

 
 

Suryana, Yaya. (2015). Metode Penelitian Manajemen Pendidikan. Bandung: 

Pustaka Setia. 

Suryani. (2015). “Penggunaan Media Prezi pada Materi Sistem Peredaran Darah 

Manusia untuk Meningkatkan Kreativitas Peserta Didik SMAN 1 

Lhoksukon”. Jurnal EduBio Tropika. Vol. 3, No.1. 

Vidiasti, Neo. (2019). “Pengembangan Media Pembelajaran Interaktif Prezi Pada 

Mata Pelajaran Teknologi Informasi Dan Komunikasi (TIK) Kelas XI di 

SMAN 1 Pakel”. Jurnal Of Education and Information Communication 

Technology. Vol. 3, No. 1. 

White, Louis Nicole. (2011). Prezi v Powerpoint:Finding the Right tool for the 

job. New York: State University of New York Institute of Technology. 

Di unduh dari link https://docushare.sunyit_edu/dsweb/Get/White Thesi 

Project2.. 

Wulandari, Yosi dan Wachid E Purwanto. (2017). “Kelayakan Aspek Materi dan 

Media Dalam Pengembangan Buku Ajar Sastra Lama”. Jurnal 

Gramatika. Vol. 3, No. 2. 

Yamasari, Yuni. (2010). “Pengembangan Media Pembelajaran Matematika ICT 

yang Berkualitas”, Artikel Hasil Penelitian Yang Disajikan Dalam 

Seminar Nasional Pascasarjana X-ITS. Surabaya: Pasca Sarjana X-ITS. 

https://docushare.sunyit_edu/dsweb/Get/White


111 

 

 

 

Lampiran 1 

 

 

  



112 

 

 

 

Lampiran 2 

 

 

  



113 

 

 

 

Lampiran 3 

 

 
 

  



114 

 

 

 

Lampiran 4 

 

  



115 

 

 

 

Lampiran 5 

 

 

SISTEM REPRODUKSI 

LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK (LKPD) 

Kelompok  : 

Nama Anggota : 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

A. Tujuan : 

Menyajikan hasil analisis tentang: 

1. Dampak pergaulan bebas. 

2. Penyakit dan kelainan pada sistem reproduksi. 

3. Teknologi sistem reproduksi. 

 

B. Petunjuk Kerja 

1. Bacalah dengan baik deskripsi yang ada pada LKPD ini. 

2. Jawablah pertanyaan yang ada dengan singkat dan jelas. 

3. Diskusikan jawaban dengan anggota kelompokmu. 

4. Tuliskan hasil jawaban pada lembar yang sudah disediakan. 

5. Sampaikan hasil diskusi di depan guru dan kelompok lainnya. 

 

C. Soal Diskusi 

Secara berkelompok, lakukan diskusi untuk menjawab beberapa pertanyaan 

berikut! 

1. Kalian sudah semakin dewasa. Terkait pada perkembangan sistem 

reproduksi, sikap apa sajakah yang akan kalian perbuat? 

2. Bagaimana sikap kalian dengan maraknya muda-mudi yang terjerumus 

dalam pergaulan bebas, seperti seks dan hubungan di luar pernikahan? 
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3. Amatilah macam-macam gambar penyakit sistem reproduksi manusia 

pada tabel di bawah ini, kemudian sebutkan dan jelaskan penyebab 

terjadinya penyakit tersebut!  

No. Gambar Nama 

Penyakit 

Penyebab  

 

 

1. 

  

 
 

  

 

 

 

2. 

  

 

 
 

  

 

 

 

3. 

  

 
 

  

 

 

4. 
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5. 

  

 
 

  

 

 SELAMAT BEKERJA  
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Lampiran 6 

KISI-KISI LEMBAR VALIDASI MEDIA 

No. Aspek Indikator No. Butir 

1. Kegunaan 

kemudahan mengakses 

media 
4 

kemudahan penggunaan 

menu 
5, 6, 7 

efisiensi penggunaan media 1, 2, 3 

2. Kualitas teks 
Ukuran dan tipe font  9, 10 

Kejelasan teks  8 

3. Kualitas gambar/video 

kejelasan tampilan 

gambar/video  11, 12, 13 

kejelasan audio pada video  14 

4. kuallitas warna Kombinasi/komposisi warna  15, 16, 17 

5. Kualitas design 
Ketetapan background  18 

kemenarikan desain  19 

6. 
penggunaan kata dan 

bahasa 

bahasa sesuai EYD  20 

kesesuaian bahasa  21 

penggunaan istilah  22 

Adaptasi dari Muhammad Rusli (2018). 

Keterangan: 

Kisi-kisi di atas hanya digunakan pada instrument penilaian oleh Ahli Media. 
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Lampiran 7
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Lampiran 8
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Lampiran 9 

KISI-KISI LEMBAR VALIDASI MATERI 

No. Aspek Indikator 
No. 

Soal 

1. 
Desain 

Pembelajaran 

Kejelasan silabus 1 

Relevansi materi 2, 3 

Kesesuaian materi 4, 5 

2. Isi Materi 

Kesesuaian isi materi dengan tujuan 

pembelajaran 6 

Kejelasan alur materi 7, 8, 9 

Penggunaan gambar/video sesuai 

dengan materi 10 

Referensi yang digunakan 11 

3.  
Bahasa dan 

Komunikasi 

Bahasa sesuai EYD 12, 13 

Redaksi bahasa 14, 15 

Adaptasi dari Kustandi (2011) 

Keterangan: 

Kisi-kisi di atas hanya digunakan pada instrument penilaian oleh Ahli Materi. 
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Lampiran 10 
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Lampiran 11 
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131 

 

 

 

Lampiran 12 

KISI-KISI LEMBAR ANGKET RESPON GURU 

No. Aspek Penilaian Pernyataan 

1. Materi  

Kesesuaian materi dengan KD 

Materi yang disajikan sistematis 

Materi sesuai dengan tingkat kemampuan siswa 

Kejelasan uraian materi sistem reproduksi 

Keterbacaan teks 

Ukuran dan jenis huruf 

2. 
Tampilan dan 

Program 

Pemilihan grafis background 

Gambar yang digunakan sesuai 

Video yang disajikan sesuai 

Suara pada video terdengar dengan jelas 

Kemudahan dalam menggunakan media 

3. Kebahasaan 

Bahasa yang digunakan sesuai dengan Ejaan Yang 

Disempurnakan (EYD) 

Bahasa yang digunakan mudah dipahami 

Adaptasi dari Skripsi Riska Susila Putri (2019) 
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Lampiran 13 
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Lampiran 14 
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136 

 

 

 

Lampiran 15 
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Lampiran 16: Foto dokumentasi penelitian pengembangan media pembelajaran 

berbasis prezi pada Materi Sistem Reproduksi di SMAN 1 Sakti 

Pidie 

 

 

Foto Proses Belajar Mengajar di dalam Kelas 

 

Foto ProsesBelajar Mengajar di dalam Kelas 
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Foto Respon Guru I terhadap Media Pembelajaran Berbasis Prezi 

 
Foto Respon Guru II Terhadap Media Pembelajaran Berbasis Prezi 
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Foto Respon Guru III Terhadap Media Pembelajaran Berbasis Prezi 

 

 
Foto Validasi Media Pembelajaran Berbasis Prezi 

 


