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MOTTO 

 

Firman Allah SWT , dalam Al-Qur’an Surah Ali-Imran : 139 

 

                                                                                              

 

"Dan janganlah kamu (merasa) lemah, dan jangan (pula) bersedih hati, sebab 

kamu paling tinggi (derajatnya), jika kamu orang yang beriman." 
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ABSTRAK 

Hasdillah. 2022. Pengaruh Model Pembelajaran Cooperative Script terhadap 

Hasil Belajar Siswa pada Materi Sistem Reproduksi di Kelas XI SMAN 3 Gowa. 

Skripsi. Program Studi Pendidikan Biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar. Pembimbing I Hilmi Hambali 

dan pembimbing II Anisa. 

Jenis penelitian yang digunakan adalah  penelitian kuantitatif dengan 

menggunakan metode quasi eksperimen. Penelitian ini bertujuan untuk (1) untuk 

mengetahui hasil belajar siswa yang diajar dengan menggunakan model 

cooperative script pada siswa kelas XI SMAN 3 Gowa dan (2) untuk mengetahui 

apakah ada pengaruh model pembelajaran cooperative script terhadap hasil 

belajar siswa kelas XI SMAN 3 Gowa. Populasi penelitian yakni seluruh siswa 

MIPA SMAN 3 Gowa terdiri dari 6 kelas yang berjumlah 158 orang, dimana 

sampel penelitian yang digunakan adalah siswa kelas XI MIPA 1 sebagai kelas 

eksperimen dan MIPA 2 sebagai kelas kontrol. Teknik pengambilan sampel yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling. Variabel penelitian 

terdiri dari variabel bebas yaitu model model pembelajaran cooperative script 

sedangkan variabel terikat yaitu hasil belajar siswa. Data yang dikumpulkan dari 

instrumen penelitian, yang kemudian dianalisis secara deskriptif dan inferensial. 

Uji hipotesis yang digunakan adalah N-gain dan independent sample t-test. Hasil 

menunjukkan nilai rata-rata pada kelompok kontrol yaitu 80,80 sedangkan pada 

kelompok eksperimen yaitu 86,56. Hasil uji analisis independent samples t-test, 

diperoleh nilai signifikan 0,000 < 0,05. Hal ini berarti bahwa H0 ditolak dan H1 

diterima, dengan demikian model pembelajaran cooperative script berpengaruh 

terhadap hasil belajar siswa kelas XI SMA Negeri 3 Gowa. 

 
Kata kunci: cooperative script, hasil belajar 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pendidikan tidak terlepas dari peran civitas akademik. Civitas 

akademik adalah keseluruhan masyarakat akademika yang terdiri atas rektor 

atau kepala sekolah, dosen atau guru, serta mahasiswa atau siswa. Guru selaku 

bagian dari civitas akademik memiliki peran yang sangat penting dalam dunia 

pendidikan karena kualitas kinerja atau mutu guru dapat mempengaruhi proses 

pembelajaran dan mutu pendidikan, padahal pendidikan menjadi salah satu 

faktor penentu kemajuan bangsa. Oleh karena itu, sangat dibutuhkan tenaga 

pendidik yang profesional dalam mendidik sehingga dapat menjadikan siswa 

sebagai generasi penerus bangsa yang cerdas dalam segala aspek. 

Pencapaian kualitas hasil pendidikan yang memadai bukan hanya 

menuntut guru untuk dapat mewujudkan seperangkat peran dan tugas yang 

diembannya, tetapi juga ditentukan oleh perwujudan gagasan dan perilaku 

kreatif dalam proses pembelajaran. Kreativitas guru merupakan hal penting 

dalam pembelajaran, bahkan dapat menjadi gerbang utama dalam upaya 

meningkatkan pencapaian hasil belajar. 

Guru sebagai seorang yang profesional harus mampu berupaya agar 

proses pembelajaran dapat menjadi satu media yang dapat menghantarkan 

peserta didik sampai pada tujuannya. Pembelajaran yang efektif apabila 

pembelajaran tersebut berpusat pada siswa dalam proses pembelajarannya. 

Pembelajaran merupakan suatu sistem yang dirancang sedemikian 

rupa untuk mempengaruhi dan mendukung terjadinya proses belajar siswa. 
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Siswa sebagai subjek belajar diharapkan dapat berperan aktif dalam 

pembelajaran. Metode dan model pembelajaran yang digunakan guru dalam 

proses belajar mengajar sangat berperan dalam keberhasilan pembelajaran.  

Belajar berhubungan dengan perubahan tingkah laku seseorang yang 

dipengaruhi proses penambahan pengalaman secara berulang-ulang. Hasil 

belajar dapat berupa perubahan tingkat pengetahuan, keterampilan dan sikap 

selama proses pembelajaran. Ketika perubahan tersebut menjadi tujuan dari 

kegiatan belajar peserta didik maka hal tersebut harus tercapai.  

Keberhasilan siswa dalam mencapai hasil belajar berbeda-beda. 

Keberhasilan tersebut dapat mereka peroleh pada saat akhir semester maupun 

saat akhir pembelajaran. Adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi 

keberhasilan siswa dalam mencapai hasil belajar, dikelompokkan menjadi dua 

yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah segala faktor 

yang berasal dari dalam diri siswa diantaranya tingkat intelegensi, minat, 

motivasi, dan sebagainya. Sedangkan faktor eksternal adalah segala faktor dari 

luar siswa. Prestasi tersebut berbentuk nilai yang diperoleh ketika anak 

mengikuti proses pembelajaran di kelas. 

Proses pembelajaran berupa aktivitas siswa dapat dilihat dari 

perilaku siswa dalam belajar, yang tidak berani dalam mengeluarkan pendapat, 

menjawab pertanyaan, bahkan untuk bertanya kepada guru saat belajar. Selain 

itu siswa kurang mempunyai keiinginan untuk terlibat secara aktif dalam 

proses pembelajaran, siswa hanya cenderung menunggu materi yang 
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disampaikan oleh guru tanpa adanya inisiatif untuk mencari dan menggali 

sendiri informasi secara mandiri sebelum materi tersebut disajikan. 

Permasalahan pembelajaran yang terjadi diberbagai sekolah 

khususnya di SMAN 3 Gowa, yaitu dalam melaksanakan proses pembelajaran 

yang memiliki kekurangan yang harus segera dibenahi. Kekurangan yang 

paling mendasar dan sangat dirasakan pada pendidikan formal adalah masih 

rendahnya daya serap siswa dalam pembelajaran. Selain itu, siswa lebih 

cenderung bersikap pasif pada proses pembelajaran dan  banyak yang kurang 

memperhatikan guru saat proses pembelajaran sedang berlangsung. 

Berdasarkan wawancara yang dilakukan pada guru biologi SMAN 3 Gowa 

metode pembelajaran yang digunakan masih menggunakan metode ceramah 

atau masih berpusat pada guru sehingga proses pembelajaran berjalan kurang 

efektif. 

Permasalahan di atas, menunujukan perlu adanya suatu model yang 

dapat meningkatkan prestasi belajar siswa perlu diciptakan situasi pengajaran 

yang inovatif dan menarik sehingga siswa turut aktif dalam proses belajar 

mengajar, sehingga model pembelajaran yang akurat sangat diperlukan. Salah 

satu model pembelajaran yang dapat membantu siswa dalam penyelesaian 

masalah Biologi yaitu dengan menggunakan model cooperative script. Model 

cooperative script merupakan model pembelajaran yang menggembangkan 

upaya kerja sama dalam mencapai tujuan bersama. Cooperative script 

merupakan model pembelajaran dimana siswa bekerja berpasangan dan 

bergantian secara lisan mengikhtisarkan bagian-bagian dari materi yang di 
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pelajari. Model cooperative script efektif untuk meningkatkan pemahaman 

siswa dalam materi pelajaran. 

Model pembelajaran cooperatif script merupakan  model 

pembelajaran yang  dirancang sebagai upaya alternatif meningkatkan hasil 

belajar siswa. Dalam pelaksanaannya siswa dituntut untuk dapat memahami 

materi, bekerjasama dan berinteraksi aktif dalam mengembangkan ide-ide dan 

pemikirannya serta berperan baik sebagai pendengar ataupun sebagai 

pembicara dengan pasangan sebangkunya, sehingga dapat meningkatkan 

aktivitas dan hasil belajar siswa yang semakin optimal di SMAN 3 Gowa. 

Sejalan dengan penelitia relevan oleh Boleng (2017: 10) yang menggunakan 

model pembelajaran cooperative script  pada materi sistem reproduksi, dengan 

hasil penelitian siswa yang signifikan dan cocok diterapkan dikelas untuk 

memenuhi seluruh kebutuhan siswa. Oleh karean itu penulis tertarik 

melakukan penelitian “Pengaruh Metode Pembelajaraan Cooperative Script 

Terhadap Hasil Belajar Siswa pada Materi Sistem Reproduksi di Kelas XI 

SMAN 3 Gowa”. 

B. Rumusan Masalah   

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan masa rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana hasil belajar siswa yang menggunakan model cooperative 

script pada siswa kelas XI SMAN 3 Gowa? 

2. Apakah ada pengaruh model pembelajaran cooperative script terhadap 

hasil belajar siswa kelas XI SMAN 3 Gowa? 
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C. Tujuan 

Berdasarkan  tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui hasil belajar siswa yang diajar dengan menggunakan 

model cooperative script pada siswa kelas XI SMAN 3 Gowa. 

2. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh model pembelajaran cooperative 

script terhadap hasil belajar siswa kelas XI SMAN 3 Gowa. 

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian maka diharapkan penelitian ini dapat 

memberikan manfaat sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan konstribusi 

referensi mengenai persepsi siswa dan orang tua terhadap implementasi 

pembelajaran daring di masa pandemi COVID-19. 

2. Manfaat Praktis 

a) Bagi siswa, dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan 

dalam pemecahan masalah biologi. 

b) Bagi guru, sebagai bahan masukan untuk menambah strategi 

pembelajaran yang lebih bervariasi lagi. 

c) Bagi sekolah, sebagai bahan masukan untuk melihat kembali hal-hal 

yang dapat meningkatkan keberhasilan pembelajaran. 

d) Bagi peneliti, peneliti dapat memperoleh jawaban dari permasalahan 

dan mendapat pengalaman dalam menerapkan model pembelajaran 

cooperative script. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Kajian Pustaka 

1. Model Cooperative Script 

a. Pengertian Cooperative Script 

Pembelajaran cooperative script adalah pembelajaran yang 

dapat meningkatkan hubungan sosial antara siswa dengan siswa untuk 

menyelesaikan tujuan bersama-sama. Manfaat pembelajaran 

cooperative script dapat memudahkan siswa dalam mengerjakan 

tugasnya dan membantu siswa mengingat dan memahami kembali 

materi yang telah dipelajari serta memberikan siswa membenarkan 

kesalahpahaman yang dialami siswa (Armansyah, 2014: 13-14).  

Menurut Nuraida (2018:  160)  cooperative script adalah 

salah satu model yang diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar 

khususnya pada pelajaran Biologi. Model pembelajaran cooperative 

script adalah suatu model belajar dimana siswa belajar secara 

kelompok dan bergantian secara lisan mengiktisarkan bagian-bagian 

dari materi yang dipelajari. Huda menyatakan bahwa cooperative 

script adalah suatu strategi pembelajaran di mana siswa bekerja 

berpasangan dan bergantian secara lisan dalam mengiktisarkan bagian-

bagian materi dipelajari. 

Armansyah (2014: 14), proses pembelajaran cooperative 

script siswa diberi keleluasan dalam mengerjakan dan menyampaikan 

materi yang telah disiapkan oleh guru pada saat diskusi, guru hanya 
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sebagai fasilitator dalam artian guru mengawasi semua hal yang 

dikerjakan siswa dalam proses pembelajaran cooperative script 

berlangsung. 

b. Langkah-Langkah Cooperative Script 

Menurut Meilani (2016: 179) adapun langkah-langkah dalam 

pembelajaran cooperative script yaitu : 

1) Guru membagi siswa kedalam kelompok secara berpasangan. 

2) Guru membagi wacana/materi untuk dibaca dan dibuat 

ringkasanya. 

3) Guru dan siswa menetapkan siapa yang pertama berperan sebagai 

pembicara dan siapa berperan sebagai pendegar. 

4) Pembicara membacakan ringkasannya selengkap mungkin dengan 

memasukkan ide-ide pokok ke dalam ringkasannya. Selama proses 

pembacaan, siswa-siswa lain harus menyimak/menunjukkan ide-

ide pokok yang kurang lengkap dan membantu mengingat dan 

menghafal ide-ide pokok dengan menghubungkan dengan materi 

sebelumnya atau dengan materi lain. 

5) Siswa bertukar peran, yang semula sebagai pembicara ditukar 

menjadi pendegar dan sebaliknya. 

6) Guru dan siswa melakukan kembali kegiatan seperti diatas. 

7) Guru dan siswa melakukan kembali kegiatan seperti biasa. 

8) Penutup. 
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c. Kelebihan dan Kekurangan Cooperative Script 

Menurut Huda (2015: 214-215) kelebihan dan kekurangan 

model pembelajaran cooperative script yaitu : 

1) Kelebihan 

a) Dapat menumbuhkan ide-ide atau gagasan baru, daya berpikir 

kritis, serta mengembangkan jiwa keberanian dalam 

menyampaikan hal-hal baru yang diyakini benar. 

b) Mengajarkan siswa untuk percaya kepada guru dan lebih 

percaya lagi kepada kemampuan sendiri untuk berpikir, 

mencari informasi dari sumber lain dan belajar dari siswa lain. 

c) Mendorong siswa untuk berlatih memecahkan masalah dengan 

mengungkapkan idenya secara verbal dan membandingkan ide 

dengan ide temannya. 

d) Membantu siswa belajar menghormati siswa yang pintar dan 

siswa yang kurang pintar serta menerima perbedaan yang ada. 

e) Memotivasi siswa yang kurang pandai agar mampu 

mengungkapkan pemikirannya. 

f) Memudahkan siswa berdiskusi dan melakukan interaksi sosial. 

g) Meningkatkan kemampuan berpikir kreatif. 

2) Kelemahan  

a) Ketakutan beberapa siswa untuk mengeluarkan ide karena akan 

dinilai oleh teman dalam kelompoknya. 
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b) Ketidakmampuan semua siswa untuk menerapkan strategi ini, 

sehingga banyak waktu yang akan tersita untuk menjelaskan 

mengenai model pembelajaran. 

c) Keharusan guru untuk meloparkan setiap penampilan siswa dan 

tiap tugas siswa untuk menghitung hasil prestasi kelompok, dan 

ini bukan tugas yang sebentar. 

d) Kesulitan membentuk kelompok yang solid dan dapat bekerja 

sama dengan baik. 

e) Kesulitan menilai siswa sebagai individu karena mereka berada 

dalam kelompok.    

2. Hasil Belajar 

a. Pengertian Hasil Belajar  

Secara umum dilihat dari sudut pandang pendekatan 

behavioristik, belajar merupakan suatu proses perubahan tingkah laku 

yang teramati. Dimana perilaku ini, bersifat relatif menetap serta 

merupakan hasil dari interaksi dengan lingkungan (stimulus) dan 

dengan diri individu untuk berpikir. Sedangkan jika dilihat dari sudut 

pandang pendekatan konstruktivistik, belajar adalah suatu proses 

membangun pengalaman baru dari pengalaman yang telah ada. 

Berbeda lagi jika dilihat dari sudut pandang pendekatan humanistic, 

belajar adalah suatu proses perkembangan dalam diri individu untuk 

lebih bertanggung jawab (Hanggara, 2021: 2-3).  
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Proses belajar terjadi berkat siswa yang memperoleh sesuatu 

yang ada di lingkungan sekitar, yang berupa alam, benda-benda, 

hewan, tumbuh-tumbuhan, manusia, maupun hal-hal yang dijadikan 

bahan belajar (Triyoso, 2019: 1-2). 

Menurut (Hanggara, 2021: 3) ada beberapa ciri dari belajar, 

yakni sebagai berikut.  

1) Belajar harus memungkinkan terjadinya perubahan perilaku pada 

diri individu. 

2) Perubahan itu merupakan buah dari pengalaman. 

3) Perubahan perilaku akibat belajar akan bersifat cukup permanen.  

Menurut Syafaruddin (2019: 79-80), hasil belajar adalah 

sebuah kalimat yang terdiri dari dua kata yaitu hasil dan belajar. 

Antara kata hasil dan belajar mempunyai arti yang berbeda. Dapat 

dipahami bahwa hasil adalah capaian dari suatu kegiatan yang telah 

dikerjakan, diciptakan, yang menyenangkan hati, yang diperoleh 

dengan jalan keuletan kerja, baik secara individu maupun secara 

berkelompok dalam bidang kegiatan tertentu. Sedangkan belajar 

adalah suatu perubahan yang terjadi dalam diri individu. 

Menurut Purwanto (2016: 4), hasil belajar seringkali 

digunakan sebagai ukuran untuk mengetahui seberapa jauh seseorang 

menguasai bahan yang sudah diajarkan. Untuk mengaktualisasikan 

hasil belajar tersebut diperlukan serangkaian pengukuran 

menggunakan alat evaluasi yang baik dan memenuhi syarat. 
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Pengukuran demikian dimungkinkan karena pengukuran merupakan 

kegiatan ilmiah yang dapat diterapkan pada berbagai bidang termasuk 

pendidikan. Hasil belajar dapat dijelaskan dengan memahami dua kata 

yang membentuknya, yaitu “hasil” dan “belajar”. Pengertian hasil 

menunjuk pada suatu perolehan akibat dilakukannya suatu aktivitas 

atau proses yang mengakibatkan berubahnya input secara fungsional. 

Hasil produksi adalah perolehan yang didapatkan karena adanya 

kegiatan merubah bahan menjadi barang jadi. Hal yang sama berlaku 

untuk memberikan batasan bagi istilah hasil panen, hasil penjualan, 

hasil pembangunan, termasuk hasil belajar. Dalam siklus input-proses-

hasil, hasil dapat dengan jelas dibedakan dengan input akibat 

perubahan oleh proses. Begitu pula dalam kegiatan belajar mengajar, 

setelah mengalami belajar siswa berubah perilakunya dibanding 

sebelumnya. 

Menurut Purwanto (2016: 48-49), bahwa dalam usaha 

memudahkan memahami dan mengukur perubahan perilaku maka 

perilaku kejiwaan manusia dibagi menjadi tiga domain atau ranah: 

kognitif, afektif, dan psikomotorik. Hasil belajar atau perubahan 

perilaku yang menimbulkan kemampuan dapat berupa hasil utama 

pengajaran (instructional effect) maupun hasil sampingan pengiring 

(nurturant effect). Hasil utama pengajaran adalah kemampuan hasil 

belajar yang direncanakan untuk diwujudkan dalam kurikulum dan 
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tujuan pembelajaran. Sedangkan hasil pengiring adalah hasil belajar 

yang dicapai namun tidak direncanakan untuk dicapai. 

Menurut Armansyah (2014: 14) Hasil belajar merupakan 

penilaian yang bertujuan untuk melihat kemajuan peserta didik dalam 

menguasai yang telah dipelajari dan diterapkan. Untuk mencapai hasil 

belajar siswa dipengaruhi oleh dua faktor utama yakni faktor dari 

dalam diri siswa itu dan faktor yang datang dari luar diri siswa atau 

faktor lingkungan. 

Belajar adalah suatu proses yang terus dilakukan oleh 

manusia untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Proses pendidikan 

yang terjadi pada satuan pendidikan merupakan kegiatan interaksi 

antar pendidik dengan siswa dengan tujuan terjadi perubahan 

pengetahuan, sikap dan karakter (Rumbekwan, 2018: 26). 

Menurut Asep (2013: 14) menyatakan hasil belajar adalah 

kemampuan yang diperoleh anak setelah melakukan kegiatan belajar. 

Peserta didik yang berhasil dalam belajar adalah yang berhasil 

mencapai tujuan-tujuan pembelajaran. Sehingga penerapan tujuan 

belajar dalam proses pembelajaran sangatlah penting agar pendidik 

dapat menilai hasil belajar peserta didik secara tepat. Pendapat lain dari 

hasil belajar adalah kemampuan yang dimiliki peserta didik setelah 

menerima pengalaman belajarnya (Rusman, 2015: 67). 

Handayani (2011: 133), dalam hal ini hasil belajar memiliki 

peranan yang penting, karena dari hasil belajar memberikan informasi 
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kepada pendidik untuk membuat proses pembelajaran menjadi lebih 

baik, menarik, dan aktif. Hasil belajar adalah perubahan tingkah laku 

atau kemampuan-kemapuan yang dimiliki peserta didik setelah 

menerima pengalaman belajar. 

Hasil belajar dapat dicapai oleh murid dalam mengikuti 

program belajar mengajar, sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. 

Kemudian hasil belajar juga merupakan tingkat penguasaan realisasi 

atau pemekaran dari kecakapan-kecakapan potensial atau kapasitas 

yang dimiliki seseorang. Hasil belajar juga dapat dikatakan tuntas 

apabila telah menemui kriteria ketuntasan minimum yang ditetapkan 

oleh masing-masing guru mata pelajaran (Khadijah, 2013: 81). 

Menurut Hamalik (2010: 31), hasil belajar adalah pola-pola 

perbuatan, nilai-nilai, pengetahuan-pengetahuan, sikap-sikap, apresiasi, 

abilitas dan keterampilan. Hasil belajar adalah kemampuan yang 

dimiliki siswa setelah ia menerima pengalaman belajarnya. Setelah 

suatu proses pembelajaran berakhir, maka siswa memperoleh suatu 

hasil belajar. Hasil belajar mempunyai peran penting dalam proses 

pembelajaran. Tujuan utama yang ingin dicapai dalam kegiatan 

pembelajaran adalah hasil belajar. Hasil belajar digunakan untuk 

mengetahui sebatas mana siswa dapat memahami serta mengerti materi 

tersebut. 

Menurut Arikunto (2010: 58), hasil belajar tampak sebagai 

terjadinya perubahan tingkah laku pada diri siswa, yang dapat diamati 
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dan diukur dalam perubahan pengetahuan, sikap dan 

keterampilan.Perubahan dapat diartikan terjadinya peningkatan dan 

pengembangan yang lebih baik dibandingkan dengan sebelumnya, 

misalnya dari tidak tahu menjadi tahu, sikap tidak sopan menjadi 

sopan, dan sebagainya. Lebih lanjut Winkel (2010: 27), mengatakan 

hasil belajar adalah perubahan-perubahan dalam pengetahuan, 

pemahaman keterampilan dan nilai sikap yang bersifat konstan 

menetap”. Seseorang yang sudah belajar tidak sama keadaannya 

dengan saat ketika belum belajar. Para guru dan sekolah juga lebih 

mengutamakan aspek kognitif dalam pengukuran hasil belajar siswa. 

Menurut Dimyati (2010: 50), hasil belajar adalah hasil dari 

interaksi tindak belajar dan tindak mengajar. Hasil interaksi tersebut 

dapat dilihat melalui dua sisi yaitu dari sisi guru tidak mengajar 

diakhiri dengan proses evaluasi belajar dan dari sisi siswa, hasil belajar 

merupakan berakhirnya dan puncak proses belajar. 

b. Hasil Belajar Kognitif 

Purwanto (2016: 50), mengatakan bahwa hasil belajar 

kognitif adalah perubahan perilaku yang terjadi dalam kawasan 

kognisi. Proses belajar yang melibatkan kognisi meliputi kegiatan 

sejak dari penerimaan stimulus eksternal dari sensori, penyimpanan 

dan pengolahan dalam otak menjadi informasi hingga pemanggilan 

kembali informasi ketika diperlukan untuk menyelesaikan masalah. 

Hasil belajar kognitif tidak merupakan kemampuan tunggal. 



15 
 

 
 

Kemampuan yang menimbulkan perubahan perilaku dalam domain 

kognitif meliputi beberapa tingkat atau jenjang  

Menurut Mahananingtyas (2017: 195), penilaian hasil belajar 

mengisyaratkan hasil belajar sebagai program atau objek yang menjadi 

sasaran penelitian. Hasil belajar sebagai objek penilaian pada 

hakikatnya menilai penguasaan siswa terhadap tujuan-tujuan 

instruksional. Hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang 

dimiliki siswa setelah menerima pengalaman belajarnya. Membagi 

hasil belajar menjadi tiga ranah yaitu: 1) Ranah kognitif, berkenaan 

dengan hasil belajar intelektual. 2) Ranah afektif, berkenaan dengan 

sikap. 3) Ranah psikomotorik, berkenaan dengan ketrampilan dan 

kemampuan bertindak. 

Hasil belajar dapat dibagi menjadi lima kelompok, yaitu: 

1) Informasi verbal, yaitu tingkat pengetahuan yang dimiliki 

seseorang yang diungkapkan melalui bahasa lisan maupun tertulis 

kepada orang lain. 

2) Kemahiran intelektual, yaitu kemampuan seseorang untuk 

berhubungan dengan lingkungannya dan dengan dirinya sendiri. 

3) Pengetahuan kegiatan kognitif, yaitu kemampuan yang dapat 

menyalurkan dan mengarahkan aktivitas kognitifnya sendiri 

khususnya bila sedang belajar dan berfikir. 

4) Keterampilan motorik, yaitu kemampuan seseorang yang mampu 

melakukan suatu rangkaian gerak gerik jasmani. 



16 
 

 
 

5) Sikap, yaitu sikap tertentu dari seseorang terhadap suatu objek. 

Untuk memberikan informasi mengenai tingkat penguasaan materi 

yang diberikan selama proses belajar mengajar berlangsung 

digunakan alat ukur berupa tes dalam suatu proses evaluasi. 

c. Faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar 

Menurut Slameto (2013: 22), hasil belajar yang dicapai siswa 

dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor intern yang berasal dari siswa 

tersebut, dan faktor ekstern yang berasal dari luar diri siswa tersebut. 

Faktor dari diri siswa terutama adalah kemampuan yang dimilikinya. 

Faktor kemampuan siswa besar sekali pengaruhnya terhadap hasil 

belajar yang dicapai siswa. Adanya pengaruh dari dalam diri siswa, 

merupakan hal yang logis dan wajar, sebab hakikat perbuatan belajar 

adalah perubahan tingkah laku yang diniati dan disadarinya. Siswa 

harus merasakan adanya kebutuhan untuk belajar dan berprestasi. 

Meskipun demikian, hasil yang dicapai masih juga tergantung dari 

lingkungan. Artinya, ada faktor-faktor yang berada diluar dirinya yang 

dapat menentukan atau mempengaruhi hasil belajar yang dicapai. 

Salah satu lingkungan belajar yang paling dominan mempengaruhi 

hasil belajar di sekolah adalah kualitas pengajaran. Kualitas pengajaran 

adalah tinggi rendahnya atau efektif tidaknya proses belajar mengajar 

dalam mencapai tujuan pengajaran. 

Menurut Syah (2010: 131-133), menyatakan bahwa faktor- 

faktor yang mempengaruhi hasil belajar adalah sebagai berikut: 
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1) Faktor Internal (faktor dari dalam siswa) 

Faktor internal yaitu faktor yang berasal dari diri sendiri 

siswa yang mempengaruhi keberhasilan siswa tersebut dalam 

melaksanakan kegiatan belajar. Faktor ini meliputi: 

a) Aspek Fisiologis 

Kondisi umum jasmani dan tonus (tegangan otot) 

yang menandai tingkat kebugaran organ tubuh dan sendi-

sendinya, dapat mempengaruhi dan intensitas siswa dalam 

mengikuti pelajaran. Kondisi organ-organ khusus siswa seperti 

tingkat kesehatan indera pendengaran, dan indra penglihatan 

juga sangat mempengaruhi kemampuan siswa dalam menyerap 

informasi dan pengetahuan yang disajikan di dalam kelas. 

b) Aspek Psikologis 

Kondisi psikologis adalah kondisi psikis atau rohani 

manusia, kondisi psikis ini juga berpengaruh terhadap kegiatan 

manusia termasuk dalam proses belajar mengajar. Beberapa 

kondisi yang dapat mempengaruhi proses belajar antara lain: 

(1) Kecerdasan (intelegensi) Siswa 

Tingkat kecerdasan siswa tidak dapat diragukan 

lagi, sangat menentukan tingkat keberhasilan siswa, maka 

semakin besar peluangnya untuk meraih sukses. Sebaliknya 

semakin rendah tingkat intelegensi seseorang maka 

semakin kecil peluangnya untuk meraih sukses. 
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Sikap Siswa gejala internal yang berdimensi 

afektif berupa kecenderungan. Sikap adalah untuk bereaksi 

atau merespon (respons tendensi) dengan cara yang relatif 

tetap terhadap objek orang, barang, dan sebagainya. Baik 

secara positif maupun negatif. Untuk mengantisipasi 

kemungkinan munculnya sikap negatif siswa, guru dituntut 

untuk terlebih dahulu menunjukkan sikap positif terhadap 

dirinya sendiri dan terhadap mata pelajaran yang menjadi 

haknya. 

(2) Bakat Siswa 

Bakat adalah kemampuan potensial yang dimiliki 

seseorang untuk mencapai keberhasilan pada masa yang 

akan datang. Dengan demikian, sebetulnya setiap orang 

pasti memiliki bakat dalam arti memiliki potensi untuk 

mencapai prestasi sampai ke tingkat tertentu sesuai dengan 

kapasitas masing-masing. Jadi, secara umum bakat itu 

secara umum mirip dengan intelegensi. 

(3) Minat 

Secara sederhana minat (interest) berarti 

kecenderungan dan kegairahan yang tinggi atau keinginan 

yang besar terhadap sesuatu. 
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(4) Motivasi 

Motivasi merupakan organisme internal dalam diri 

seseorang yang mendorong untuk bertindak atau melakukan 

sesuatu, karena adanya kebutuhan dalam keadaan kurang 

akan menimbulkan dorongan untuk memenuhi kebutuhan. 

2) Faktor Eksternal (Luar) Siswa 

Menurut Djamarah (2011: 176-187), faktor luar 

adalah faktor yang berasal dari luar diri siswa, yang dapat 

mempengaruhi proses belajar mengajar. Faktor ini meliputi: 

a) Faktor Lingkungan 

Lingkungan alami, yaitu kondisi alami yang dapat 

mempengaruhi hasil belajar, misalnya keadaan udara, 

waktu tempat dan sebagainya. 

Lingkungan sosial budaya yaitu berwujud 

manusia atau wujud lain yang mempengaruhi proses belajar 

mengajar. Hubungan orang tua dengan anak yang kurang 

harmonis dapat mempengaruhi proses belajar mengajar, 

suara yang berisik, gaduh juga dapat mempengaruhi proses 

belajar mengajar. 

b) Faktor Instrumental 

Faktor instrumental adalah faktor yang sesuai 

dengan hasil belajar mengajar yang diharapkan. Faktor 

instrumental meliputi: 
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(1) Kurikulum 

Kurikulum merupakan suatu program 

pendidikan yang direncanakan dan dilaksanakan untuk 

mencapai sejumlah tujuan tujuan tertentu. 

(2) Program Pendidikan 

Program pendidikan yang telah dirancang 

dalam suatu kegiatan yang jelas akan memudahkan 

siswa dalam merencanakan dan mempersiapkan diri 

untuk mengikuti program tersebut. 

(3) Sarana dan Fasilitas 

Keadaan gedung tempat belajar serta 

perlengkapan yang dapat menunjang pelajaran seperti 

perpustakaan, laboratorium akan menunjang 

keberhasilan bagi siswa. 

(4) Guru atau Tenaga Pengajar 

Dalam proses belajar mengajar guru 

memegang peranan sangat penting terhadap 

keberhasilan siswa. Guru harus mempunyai 

kemampuan profesional, menguasai materi serta 

mampu memiliki dan menggunakan metode yang tepat 

agar proses belajar mengajar dapat berjalan dengan 

lancar. 
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Menurut Susanto (2016: 1 2), hasil belajar yang dicapai siswa 

merupakan hasil interaksi antara berbagai faktor yang mempengaruhi, 

baik faktor internal maupun eksternal. Secara rinci, sebagai berikut: 

1) Faktor Internal  

Merupakan faktor yang bersumber dari dalam diri siswa, 

yang mempengaruhi kemampuan belajarnya. Meliputi: kecerdasan, 

minat dan perhatian, motivasi belajar, ketekunan, sikap, kebiasaan 

belajar, serta kondisi fisik dan kesehatan. 

2) Faktor Eksternal  

Faktor yang berasal dari luar diri siswa yang 

mempengaruhi hasil belajar yaitu keluarga, sekolah dan 

masyarakat. Keadaan keluarga berpengaruh terhadap hasil belajar 

siswa. 

3. Materi Ajar 

Sistem reprodukasi laki-laki tersusun dari organ-organ yang 

terletak di luat tubuh dan di dalam tubuh. Organ yang terletak di luar tubuh 

berupa penis dan skrotum, sedangkan organ yang terletak di dalam tubuh 

berupa saluran pengeluaran dan kelenjar yang menghasilkan hormon-

hormon kelamin. 

a. Organ Reproduksi Laki-laki 

Organ reproduksi laki-laki meliputi skrotum, testis, saluran 

pengeluaran, kelenjar aksesori, dan penis 
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1) Skrotum (kantong pelir) 

Berupa kantong longgar dari kulit, fasia (selaput 

pembungkus otot), dan otot polos yang membungkus testis di luar 

tubuh. Skrotum berjumlah sepasang, dipisahkan oleh septum 

internal. Setiap skrotum besisi satu testis. Fasia skrotum 

mengandung otot dartos yang mampu berkontraksi membentuk 

kerutan sebagai respons terhadap udara dingin dan rangsangan 

seksual. Skrotum juga mengandung otot kremaster yang berfungsi 

mengatur suhu lingkungan testis beberapa derajat lebih rendah dari 

pada sushu tubuh. 

2) Testis  

Merupakan sepasang organ lunak yang berbentuk oval 

dengan ukuran panjang 4-5 cm dan diameter 2,5 cm. Setiapn testis 

dilapisi oleh tunika albugenia, yaitu kapsul jaringan ikat yang 

merentang ke arah dalam membentuk sekitar 250 lobulus. Di 

dalam lobulus terdapat pintalan tubulus seminiferus sebagai tempat 

terjadinya spermatogenesis. 

3) Saluran reproduksi 

a) Epididimis, saluran berliku-liku yang sangat panjang (4-6), 

terletak di sepanjang sisi belakang testis, serta berfungsi 

menyimpan sperma (sekitar 6 minggu) hingga menjadi dewasa, 

motil, dan fertil. Selama eksitasi seksual (ereaksi dan 

meningkatnya keinginan seksual), otot polos dinding saluran 
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akan berkontraksi dan mendorong sperma masuk ke vas 

deferens. 

b) Salutan vas deferens, berupa saluran lurus kelanjungan dari 

epididimis yang meninggalkan skrotum hingga mencapai 

rongga perut melalui kanalis inguinalis, menuju ke kantong 

semen (vesikula seminalis). 

c) Saluran ejakulasi (duktus ejakulatorius), saluran pendek 

(sekitar 2 cm) yang menerima sperma dari vas deferens dan 

menyalurkan sekrsi vesikula seminalis. Kedua duktus 

ejakulatorius bermuara ke uretra. 

d) Uretra, saluran kelamin dari kantong semen, dan saluran 

pembungan urine dari kantung kemih sampai keujung penis.   

4) Kelenjar aksesori 

a) Vesikula seminalis, kantong berkelok-kelok yang bermuara ke 

dalam duktus ejakulatorius, berukuran panjang sekitar 5 cm, 

serta menghasilkan cairan kental bersifat basa yang kaya akan 

fruktosa untuk menutrisi dan melindungi sperma. 

b) Kelenjar prostat, teletak di bawah kandung kemih, 

menyelubungi uretra bagian atas, serta menghasilkan cairan 

basah menyerupai susu yang akan meningkatkan motilitas 

sperma pada pH optimum 6,0-6,5. Kelenjar prostat membesar 

saat usia remaja hingga usia 20 tahun. Namun terkadang pada 
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usia sekitar 70 tahun, ukurannya terus bertambah sehingga 

mengaggu perkemihan. 

c) Kelenjar cowper (bulbouretral), kelenjar kecil dengan ukuran 

dan bentuk menyerupai kacang polong yang bermuara ke daam 

uretra di penis, serta menghasilkan cairan bersifat basa yang 

mengandung mukus (lendir) untuk pelumasan. 

5) Penis   

Terdiri atas tiga bagian, yaitu akar, badan, dan glans 

penis. Penis berfungsi sebagai organ kopulasi, serta pengeluaran 

urine dan semen. Kulit penis tipis dan tidak berambut, kecuali 

bagian dekat akar organ. 

b. Organ Reproduksi Wanita 

1) Ovarium (induk telur) 

Berjumlah sepasang, terletak dirongga pelvis (panggul), 

serta berbentuk seperti buah kenari dengan ukuran panjang 3-5 cm, 

lebar 2-3 cm, dan tebal 1cm. Ovarium berfungsi sebagai tempat 

oogenesis, serta menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. 

Struktur ovarium meliputi bagian-bagian : 

a) Kulit (korteks) atau zona parenkimatosa, terdiri atas tunika 

albuginea (epitel berbentuk kubus), jaringan ikat stroma yang 

mengandung folikel primordial dan folikel graaf, serta sel-sel 

walthard. 
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b) Inti (medula), atau zona vaskulosa, terdiri atas jaringan ikat 

stroma yang berisi pembuluh darah, serabut saraf, dan otot 

polos.  

2) Tuba fallopi (tuba uterina/oviduk) 

Berjumlah sepasang, berukuran panjang 10 cm dengan 

diameter 0,7cm. Tuba fallopi memiliki bagian infundibulum (ujung 

terbukaberbentuk corong dengan fimbria untuk menyapu oosit 

yang terovulasi, ampula (segmen tengah), dan ismus (segmen dekat 

uterus). Dinding tuba memiliki epitel bersilia untuk menggerakkan 

oosit menuju ke uterus (memerlukan waktu 4-5 hari). Umumnya 

fertilisasi terjadi di sepertiga bagian atas tuba fallopi. 

3) Uterus  

Organ tunggal berongga, berbentuk seperti buah pir 

terbalik, serta berukuran panjang 7 cm dan lebar 5 cm dengan 

diameter 2,3 cm. Uterus terletak di antara rektum dan kandung 

kemih. Dinding uterus tersusun dari perimetrium (terluar) 

miometrium (lapisan tengahjaringan otot polos), dan endometrium 

(terdalam). Endometrium mengalami perubahan selama siklus 

menstruasi. Endometrium berfungsi sebagai tempat implantasi 

zigot dan pertumbuhan janin. 

4) Vagina 

Merupakan tabung fibromuskular yang panjangnya 

sekitar 8-10 cm. Dinding vagina berlipat-lipat, elastis, dan dilapisi 
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oleh epitel pipih berlapis banyak yang memiliki reseptor untuk 

estrogen. Vagina berfungsi sebagai organ kopulasi, serta jalan 

aliran menstruasi dan jalan lahir bayi. Sebelum pubertas dan 

setelah menopause, konsentrasi estrogen rendah sehingga lapisan 

vagina tipis, akumulasi glikogen pada sel-sel mukosa sedikit, dan 

pH menjadi basa. Pada masa reproduktif, konsentrasi estrogen 

meningkat sehingga lapisan vagina tebal. Akumulasi glikogen yang 

tinggi pada sel-sel mukosa akan dimetabolisme oleh bakteri normal 

vagina menjadi asam laktat sehingga bersifat asam (Ph 3.5-4,0). 

5) Vulva (pudendum) 

Organ genitalia luar yang terdiri atas bagian-bagian : 

a) Mons pubis, merupakan bantalan jaringan lemak berkulit. 

Mons pubis ditutupi rambut setelah masa pubertas. 

b) Labia major (bibir besar), dua lipatan kulit logitudinaldari 

mons pubis merentang ke bawah dan bertemu di perineum 

dekat anus. Setelah masa pubertas ditutupi oleh rambut. 

c) Labia minor (bibir kecil), dua lipatan kulit di antara kedua labia 

major mengandung kelenjar sebasea dan beberapa kelenjar 

keringat. 

d) Klitoris, homolog dengan penis laki-laki, tetapi berukuran lebih 

kecil dan dan tidak memiliki lubang uretra. Klitoris memiliki 

dua korpus kavernosumdari jaringan erektil. Jaringan di klitoris 

mengandung banyak ujung saraf yang sensitif. 
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e) Vestibula, area yang dikelilingi labia minor, menutupi lubang 

uretra, mulut vagina dan saluran kelenjar bartholin. Kelenjar 

bartholin menghasilkan lendir saat eksitasi seksual. 

f) Orifisium uretra, merupakan jalur keluar urene dari kandung 

kemih. Bagian tepi mengandung dua kelenjar parauretral 

(skene). 

g) Mulut vagina, dikelilingi oleh membran yang disebut himen 

(selaput dara). Himen pada setiap wanita memiliki bentuk dan 

ukuran yang bervariasi 

c. Saluran Reproduksi  

Saluran reproduksi wanita yang berfungsi sebagai jalur sel 

telur menuju uterus (rahim) dinamakan saluran telur (oviduk) atau tuba 

Fallopi. Pada bagian pangkalnya terdapat bagian mirip corong yang 

dinamakan infundulum, yang berjumbai-jumbai (fimbrae). Fungsinya 

penangkap sel telur (ovum) yang lepas dari ovarium. melalui gerakan 

peristaltik, lalu disalurkan melalui oviduk menuju uterus. 

d. Hormone pada sistem reproduksi wanita 

Hipotalamus akan menyekresikan hormon gonadotropin. 

Hormon gonadotropin merangsang kelenjar pituitari untuk 

menghasilkan hormon FSH. Hormon FSH merangsang pertumbuhan 

dan pematangan folikel di dalam ovarium. Pematangan folikel ini 

merangsang kelenjar ovarium mensekresikan hormon estrogen. 

Hormon estrogen berfungsi membantu pembentukan kelamin sekunder 
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seperti tumbuhnya payudara, panggul membesar, dan ciri lainnya. 

Selain itu, estrogen juga membantu pertumbuhan lapisan endometrium 

pada dinding ovarium. Pertumbuhan endometrium memberikan tanda 

pada kelenjar pituitari agar menghentikan sekresi hormon FSH dan 

berganti dengan sekresi hormon LH. Oleh stimulasi hormon LH, 

folikel yang sudah matang pecah menjadi korpus luteum. Saat seperti 

ini, ovum akan keluar dari folikel dan ovarium menuju uterus (terjadi 

ovulasi). Korpus luteum yang terbentuk segera menyekresikan hormon 

progesterone.  

Progesteron berfungsi menjaga pertumbuhan endometrium 

seperti pembesaran pembuluh darah dan pertumbuhan kelenjar 

endometrium yang menyekresikan cairan bernutrisi. Apabila ovum 

pada uterus tidak dibuahi, hormon estrogen akan berhenti. Berikutnya, 

sekresi hormon LH oleh kelenjar pituitari juga berhenti. Akibatnya, 

korpus luteum tidak bisa melangsungkan sekresi hormon progesteron. 

Oleh karena hormon progesteron tidak ada, dinding rahim sedikit demi 

sedikit meluruh bersama darah. Darah ini akan keluar dari tubuh dan 

kita biasa menamakannya dengan siklus menstruasi. 

e. Menjaga Kesehatan Organ Sistem Reproduksi 

Sistem reproduksi pada manusia, baik pria maupun wanita, 

memiliki keunikan dan fungsinya masing-masing. Oleh karena itu, 

kesehatan setiap organ dalam sistem reproduksi perlu dijaga dengan 

baik, terlebih bila Anda dan pasangan sedang menjalani program 
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kehamilan.Organ sistem reproduksi yang sehat bisa dicapai dengan 

menjalani pola hidup sehat, seperti rutin berolahraga, mengonsumsi 

makanan bergizi seimbang. 

B. Hasil Penelitian Relevan 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Teresa Lia Ferty.dkk., (2018)  dengan 

judul “Pengaruh Model Cooperative Script terhadap Aktivitas dan Hasil 

Belajar Biologi Sisiwa Kelas VIII SMP Negeri 7 Lubuklinggu”. Hasil 

penelitian menunjukkan bawa metode cooperative script efektif digunakan 

terhadap aktivitas dan hasil belajar biologi. Hal ini dapat dilihat dari hasil 

perhitungan posttest kelas kontrol yaitu 1,68 dan pada kelas eksperimen 

yaitu 2,45 sehingga kesimpulan dari penelitian ini ada pengaruh model 

cooperative script terhadap hasil belajar biologi siswa kelas VIII SMP 

Negeri 7 Lubuklinggau. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Meilani Rima dan Sutarni Nani (2016) 

dengan judul “Penerapan Model Pembelajaran Cooperative Script untuk 

Meningkatkan Hasil Belajar”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

terdapat pengaruh yang signifikat pada metode pembelajaran cooperative 

script. Hal ini dapat dilihat dari hasil perhitungan posttest kelas kontrol 

yaitu 73,18 dan kelas eksperimen yaitu 83,5. 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Armansyah (2014) dengan judul “Pengaruh 

Penerapan Model Pembelajaran Cooperative Script terhadap Hasil Belajar 

Siswa pada Mata Pelajaraan Biologi Kelas VIII4 SMP Negeri 1 Makassar”. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikat 
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pada metode pembelajaran cooperative script. Hal ini dapat dilihat dari 

hasil perhitungan posttest kelas eksperimen yaitu terdapat 15 siswa 

(37,5%) yang berada pada kategori sedang, 22 siswa (55%) berada pada 

kategori tinggi, dan 3 siswa (7,5%)  berada pada kategori sangat tinggi. 

Sedangakan kelas kantrol yaitu terdapat 1 siswa (2,5%) yang berada pada 

sangat rendah, 31 siswa (77,5%) berada pada kategori rendah, dan 8 (20%)  

berada pada kategori sedang. 

4. Penelitian yang dilakukan oleh Boleng (2016) denga judul “Pengaruh 

Model Pembelajaran Cooperative Script terhadap Hasil Belajar Protista 

Mahasiswa Pendidikan Biologi Universitas Mulawarman”. Hsil penelitian 

menunjukkan bahwa model Cooperative Script efektif digunakan terhadap 

aktivitas dan hasil belajar biologi. Hal ini dapat dilihat dari hasil 

perhitungan posttest kelas kontrol yaitu 426,8% sedangakan pada kelas 

eksperimen yaitu 439,4%. 

5. Penelitian yang dilakukan Oleh Laila (2015) Dengan Judul “Pengaruh 

Strategi Pembelajaran Cooperative Scrip dan Kemampuan Akademik 

Siswa terhadap Kemampuan Berfikir Kritis dan Pemahaman Konsep 

Biologi Kelas XI SMA Di Kabupaten Maluku Tengah”. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan pada starategi 

pembelajaran terhadap kemempuan kritis siswa dari rata-rata skor 

terkoreksi pada pemebelajaran dengan strategi konvensional sebesar 

70,170 dan strategi cooperative script sebesar 80,444. Oleh karena itu 
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dapat disimpulkan pembelajaran dengan strategi cooperative script lebih 

tinggi dibandingkan dengan pembelajaran strategi konvensional. 

6. Penelitian yang dilakukan oleh  Sedyawati Rahayu Mantini Sri Dan 

Maksum Amir (2013) dengan Judul “Model Cooperative Script 

Berpendakatan Science, Environment, Tecnology, And Society (Sets) 

terhadap Hasil Belajar”. Hal ini dapat dilihat dari hasil perhitungan kelas 

kontrol yaitu 79% sedangakan pada kelas eksperimen yaitu 80%. 

7. Penelitian yang dilakukan oleh Silaen Udut, dkk (2019) Dengan Judul 

“Pengaruh Model cooperative script terhadap Kemampuan Menyimak 

Berita Siswa Kelas VIII SMP Swasta Budi Setia Sunggal Tahun Ajaran 

2018/2019”. Hal ini dapat dilihat dari hasil penelitian yang menunjukkan 

bahwa nilai siswa pada kelas kontrol dan kelas eksperimen mengalami 

perbedaan yang cukup signifikan dimana hasil perhitungan kelas kontrol 

yaitu 53,53 sedangkan eksperimen yaitu 72,82. 

C. Kerangka Pikir 

Kajian teori yang ada, maka upaya yang dapat dilakukan untuk 

mencapai hasil belajar dari siswa selama proses pembelajaran maka, seorang 

guru haruslah memilah model pmbelajaran yang dapat meningkatkan hasil 

belajar dari siswa. Model pembelajaran cooperative script adalah suatu model 

pembelajaran yang lebih mengarahkan siswa untuk berperan aktif dalam 

proses pembelajaran dan bekarja secara berpasangan untuk merangkum 

sebuah materi pembelajaran. 
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Pembelajaran Biologi dengan menggunkan model pembelajaran 

cooperative script dapat memberikan peluang kepada semua siswa tanpa 

terkecuali untuk ambil bagian dalam proses pembelajaran. Melalui model 

pembelajaran ini siswa belajar melalui proses mengalami, berbuat dan 

bereaksi sehingga siswa tidak hanya menjadi pendengar di dalam kelas. Model 

pembelajaran cooperative script dapat membuat siswa aktif dalam proses 

pembelajaran sehingga pembelajaran dapat lebih bermakna dan siswa dapat 

menemukan pengalaman dalam belajar. Oleh karena itu penggunaan model 

pembelajaran cooperative script ini dapat digunakan sebagai usaha perbaikan 

atau sebuah tindakan untuk memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

lebih aktif dalam proses pembelajaran Biologi,  sehingga nilai hasil belajar 

siswa bisa meningkat. 

Oleh sebab itu dengan diterapkannya model pembelajaran ini dapat 

diketahui serta dibandingkan kembali model yang lebih efektif digunakan oleh 

seorang guru. 
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Gambar 2.1 Kerangka Pikir 

D. Hipotesis Penelitian 

Hipotesi merupakan jawaban sementara yang digunakan sebelum 

adanya hasil dari sebuah penelitian itu sendiri. Hipotesis dalam penelitian ini, 

yaitu: 

HO : Tidak ada pengaruh model pembelajaran cooperative script terdapat 

hasil belajar siswa pada materi sistem reproduksi kelas XI SMAN 3 

Gowa. 

Latar belakang masalah 

Penyebabnya model 

pembelajran yang 

digunakan guru kurang 

bervariasi 

Medel pembelajaran 

Cooperative Script 

Meningkatnya hasil 

belajar peserta didik 

Hasil belajar rendah 

Siswa kurang aktif dalam 

pembelajaran 
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H1 : Ada pengaruh model pembelajaran cooperative script terhadap hasil 

belajar siswa pada materi sistem reproduksi kelas XI SMAN 3 Gowa. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Rancangan Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah  penelitian kuantitatif dengan 

menggunkan metode quasi eksperimen. Adapun desain penelitian yang 

digunakan adalah dengan menggunakan desain nonequivalent control group 

design. Desain penelitian nonequivalent control group design diberikan soal 

tes sebelum diberikan treatment untuk mencari tahu keadaan awal dari kelas 

kontrol dan eksperimen. Adapun pola desain penelitian sebagai berikut. 

Tabel 3.1 Nonequivalent Control Group Design 

Kelas Tes Awal Perlakuan Tes Akhir 

Eksperimen O₁  X₁  O₂  

Kontrol O₁  X₂  O₂  

 
Keterangan: 

O₁  : Tes awal (pretest) 

O₂ : Tes akhir (posttes) 

X₁ : Model pembelajaran Cooperative Script 

X₂ : Metode pembelajaran konvensional 

  

Desain penelitian ini dilakukan terhadap dua kelas. Kelas pertama 

diberi perlakuan eksperimen dan kelas kedua diberi perlakuan kontrol. Kelas 

eksperimen menggunakan model cooperative script sedangkan kelas kontrol 

menggunakan metode konfesional. 
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B. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi dari penelitian ini adalah seluruh siswa SMAN 3 Gowa 

kelas XI pada tahun ajaran 2020/2021 yang terdiri dari 6 kelas yang 

berjumlah 158 siswa. 

Tabel 3.2 Jumlah Sampel Penelitian 

Kelas Jumlah Siswa 

XI MIPA 1 25 orang 

XI MIPA 2 25 orang 

XI MIPA 3 27 orang 

XI MIPA 4 25 orang 

XI MIPA 5 26 orang 

XI MIPA 6 27 orang 

Total 158 orang 

(Sumber : Dokumen SMA Negeri 3 Gowa) 

2. Sampel 

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah purposive sampling yaitu teknik penentuan sampel dengan 

pertimbangan tertentu. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan anggota 

populasi yang homogen. Pada penelitian ini sampel yang digunakan untuk 

mewakili populasi yang ada yaitu kelas XI MIPA 1 dan kelas XI MIPA 2 

agar mempermudah dalam memperoleh data yang kongkrit dan relevan 

dari sampel yang ada. 
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C. Definisi Operasional Variabel 

Variabel penelitian adalah suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data 

dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berikut definisi operasional dari 

penelitian ini adalah : 

1. Model pembelajaran cooperative script diterapkan pada kelas eksperimen 

untuk mengetahui hasil belajar siswa. 

2. Hasil belajar yang diteliti dalam penelitian ini yakni hasil tes soal pretest 

dan posttest dimana berjumlah 30 nomor soal pilihan ganda. 

 

D. Instrumen Penelitian 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah instrumen tes 

berupa tes objektif dalam bentuk pretest dan posttest. Tes objektif yang akan 

digunakan dalam penelitian ini adalah tes pilihan ganda sebanyak 30 nomor. 

Tes diberikan kepada kelas eksperimen dan kelas kontrol yang dilakukan 

sebelum dan sesudah diberikan perlakuan (pretest dan posttes). 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah tes dalam 

menyelesaikan  soal-soal, pembelajaranya sesuai dengan kurikulum yang 

berlaku dan dokumentasi. Maka tehnik pengumpulan data dalam penelitian ini 

sebagai berikut : 

 

 



38 
 

 
 

1. Observasi 

Lembar observasi digunakan untuk mengumpulkan data 

mengenai keaktifan belajar siswa selama pelaksanaan pembelajaran 

berlangsung dengan menggunakan model pembelajaran cooperative script. 

2. Dokumentasi 

Penelitian ini dokumentasi digunakan untuk memperoleh data 

mengenai nama-nama siswa dan nilai ulangan biologi tahun pelajaran 

2019/2020. Data tersebut dijadikan sebagai data awal dari hasil belajar 

nilai ulangan harian biologi, jadi hasil belajar tersebut menunjukkan 

kondisi hasil belajar yang terakhir sebelum dilakukan penelitian. 

3. Tes 

Adapun tehknik pengumpulan data dalam peneliti yaitu 

menggunakan tes pilihan ganda sebanyak 30 nomor untuk mengukur hasil 

belajar kongnitif. Tes merupakan alat pengumpulan informasi yang 

bersifat lebih resmi dari pada alat-alat yang lain karena penuh dengan 

batasan-batasan. Pada penelitian ini, dilakukan dua kali tes dengan soal 

yang sama untuk setiap kelas, yaitu pretest dan posttes. Pretest 

dilaksanakan untuk mengetahui kemampuan atau sejauh mana 

pengetahuan materi biologi peserta didik, sedangkan posttest dilaksanakan 

untuk mengetahui kemampuan pemahaman materi biologi siswa setelah 

mereka diberi suatu pembelajaraan. Berdasarkan hasil prettest dan posttest 

siswa, dapat diketahui perkembangan kemampuan pemahaman konsep 

biologinya. Nilai prettest dan posttest ini akan dianalisis lebih lanjut untuk 
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mengetahui perbedaan dan efektifitas suatu pembelajaraan karena hasil 

kedua tes ini dapat mendeskripsikan kemampuan pemahaman konsep 

biologi siswa. 

 

F. Teknik Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan teknik analisis kuantitatif. Data tentang 

hasil belajar kognitif dalam penelitian dianalisis dengan menggunakan dua 

macam teknik statistik, yaitu statistik deskriptif dan statistik eferensial. Hasil 

analisis deskriptif tersebut ditampilkan dalam bentuk nilai rata-rata presentase. 

Adapun teknik analisis data yang digunakan yaitu. 

1. Analisis Statistik Deksriptif  

Analisis dekskriptif adalah statistik yang digunakan untuk 

menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data 

yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat 

kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. 

Data hasil belajar siswa akan dianalisis deksriptif dengan 

memberikan gambaran sejauh mana pencapain yang telah diperoleh siswa 

baik sebelum maupun sesudah penerapan pembelajaran cooperative script. 

2. Analisis Statistik Inferensial  

Teknik analisis data dengan statistik inferensial digunakan dalam 

kaitannya dengan pengujian hipotesis penelitian. 

Analisis yang digunakan peneliti yaitu sebagai berikut. 
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a. Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data yang 

diperoleh berasal dari populasi yang terdistribusi normal atau tidak. Uji 

normalitas yang yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yaitu 

dengan menggunakan SPSS Statistic 24,0 dengan menggunakan 

metode kormogrov-smirnov. Jika signifikasi kurang dari 0,05 maka 

kesimpulanya data tidak berdistribusi normal, jika signifikasi lebih dari 

0,05 maka data berdistribusi normal (Purnomo, 2016 : 83). 

b. Uji Homogenitas  

Uji homogenitas digunakan untuk mengetahui varian 

populasi data apakah anatara dua kelompok atau lebih data memiliki 

varian yang sama atau beda. Untuk uji homogenesis dengan uji 

homogeneity of variance test. Kriteria pengambilan keputusan adalah 

jika nilai signifikansi lebih dari 0,05 maka dapat dikatakan bahwa 

varian dari dua data atau lebih kelompok data sama. 

c. Uji Hipotesis  

Setelah dilakukan pengujian populasi data dengan 

menggunakan uji normalitas dan homogen, apabila data populasi 

berdistribusi normal data populasi berdistribusi homogen maka 

dilakukan pengujian hipotesis sebagai berikut. 

1) Uji Normalitas Gain (N-Gain) 

Uji N-Gain digunakan untuk menganalisis hasil belajar 

siswa sebelum dan sesudah diberi perlakuan. Gain adalah selisih 
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antara nilai posttest dan pretest. Uji tersebut digunakan untuk 

mengetahui aktivitas peningkatan. Hasil dari N-gain ini dijadikan 

perbandingan antara sebelum dan sesudah pembelajaran dilakukan. 

Adapun kategori nilai Uji N-Gain sebagai berikut: 

Tabel 3.3 Kategori Nilai Rata-rata N-Gain 

Persentase (%) Kategori 

< 40 Tidak Efektif 

40 - 55 Kurang Efektif 

56 - 75 Cukup Efektif 

> 76 Efektif 

Sumber : Departemen Pendidikan Nasional  (Nadir, 2014) 

 

2) Uji Hipotesis (Uji-T) 

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini dilakukan 

dengan uji T-Test. Cara menghitungnya dengan menggunakan 

Independent sample T-Test program SPSS Statistics Base 24.0. 

Dengan : Jika nilai Sig. > 0,05 maka Hipotesis ditolak 

Jika nilai Sig. < 0,05 maka Hipotesis diterima 

Keterangan tingkat signifikan = 0,05 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di SMA Negeri 3 Gowa dengan 

menggunakan 2 sampel rombongan belajar yaitu XI MIPA 1 yang berjumlah 

25 siswa sebagai kelompok eksperimen dan XI MIPA 2 yang berjumlah 25 

siswa sebagai kelompok kontrol. Proses pembelajaran pada rombongan belajar 

eksperimen yaitu dengan menggunakan model pembelajaran cooperative 

script, sedangkan proses pembelajaran pada rombongan belajar kontrol 

menggunakan model pembelajaran konvensional. 

Data dalam penelitian ini diperoleh dari hasil pretest dan posttest 

dari masing-masing rombongan belajar, yaitu rombongan belajar eksperimen 

dan rombongan belajar kontrol. Sebelum melakukan pembelajaran, masing-

masing rombongan belajar diberikan pretest untuk mengetahui pengetahuan 

awal siswa. Setelah masing-masing rombongan belajar melakukan proses 

belajar dengan perlakuan yang berbeda, selanjutnya pada masing-masing 

rombongan belajar diberikan posttest yang bertujuan untuk mengukur sejauh 

mana peningkatan hasil belajar siswa. 

1. Hasil Analisis Statistik Deskriptif 

Hasil analisis statistik deskriptif menunjukkan tentang 

karakteristik distribusi skor hasil belajar siswa dari masing-masing 

kelompok penelitian. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan 

oleh peneliti di SMA Negeri 3 Gowa, pada siswa XI MIPA 1 sebagai 

rombongan belajar eksperimen dan siswa XI MIPA 2 sebagai rombongan 
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belajar kontrol maka diperoleh data-data hasil belajar biologi XI MIPA 1 

dan XI MIPA 2. 

Hasil pretest dan posttest rombongan belajar XI MIPA 1 

(eksperimen) dan rombongan belajar XI MIPA 2 (kontrol) dapat dilihat 

pada tabel berikut. 

Tabel 4.1  Statistik Deskriptif Pretest dan Posttest Hasil Belajar 

Biologi Rombongan Belajar Kelas Kontrol dan Kelas 

Eksperimen 

Statistik 

Pretest Posttest 

Kontrol Eksperimen Kontrol Eksperimen 

Ukuran sampel 25 25 25 25 

Skor terendah 40 37 67 77 

Skor tertinggi 67 60 90 90 

Skor rata-rata 

(Mean) 
56,12 48,48 80,80 86,56 

Standar deviasi 7,457 6,332 5,188 5,261 

Sumber: Lampiran halaman 168-169 

 
Berdasarkan Tabel 4.1 dapat terlihat bahwa nilai pretest rata-rata 

siswa pada kelas kontrol yakni 56,12 sedangkan pada kelas eksperimen 

yakni 48,48. Kemudian nilai posttest rata-rata siswa pada kelas kontrol 

yakni 80,80 sedangkan pada kelas eksperimen yakni 86,56. 
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Jika skor tes hasil belajar biologi siswa (pretest dan posttest) 

dikelompokkan ke dalam empat kategori, maka diperoleh distribusi skor 

frekuensi dan persentase yang ditunjukkan pada tabel berikut. 

Tabel 4.2 Distribusi Frekuensi dan Persentase Skor Pretest dan Posttest Hasil 

Belajar Biologi pada Rombongan Belajar Kelas Kontrol dan 

Eksperimen 

Interval 

nilai 
Kategori 

Prestest Posttest 

Kontrol Eksperimen Kontrol Eksperimen 

F (%) F (%) F (%) F (%) 

93-100 
Sangat 

baik 
0 0 0 0 0 0 0 0 

84-92 Baik 0 0 0 0 7 28 6 24 

75-83 Cukup 0 0 0 0 12 48 19 76 

< 75 Kurang 25 100 25 100 6 24 0 0 

Total 25 100 25 100 25 100 25 100 

Sumber: Lampiran halaman 125-126 
 

Berdasarkan Tabel 4.2 terlihat bahwa hasil prestest dari 25 orang 

siswa di rombongan kelas kontrol dan kelas eksperimen berada pada 

kategori kurang. Sedangkan hasil posttest pada kelas kontrol terdapat 6 

orang siswa berada pada kategori kurang dan pada kelas eksperimen 

semua siswa telah melewati batas nilai KKM yang telah ditentukan. 
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Selanjutnya hasil belajar siswa setelah perlakuan berdasarkan 

kriteria ketuntasan dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 4.3 Deskripsi Ketuntasan Pretest dan Posttest Hasil Belajar Biologi 

pada Rombongan Belajar Kelas Kontrol dan Eksperimen 

Nilai Kategori 

Prestest Posttsest 

Kontrol Eksperimen Kontrol Eksperimen 

F (%) F (%) F (%) F (%) 

0-74 
Tidak 

tuntas 
25 100 25 100 6 24 0 0 

75-100 Tuntas 0 0 0 0 19 76 25 100 

Total  25 100 25 100 25 100 25 100 

Sumber: Lampiran halaman 125-126 
 

Berdasarkan Tabel 4.3 terlihat pada pretest dapat dikatakan 

bahwa persentase ketuntasan KKM pada kelas kontrol dan kelas 

eksperimen semua siswa dinyatakan tidak tuntas. Kemudian pada posttest, 

terdapat 6 orang siswa pada kategori tidak tuntas dan pada kelas 

eksperimen semua siswa dinyatakan tuntas. 

Berikut diagram hasil kategori tuntas dan tidak tuntas 

berdasarkan pretest dan posttest pada rombongan belajar kelas kontrol dan 

eksperimen. 
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Gambar 4.1  Diagram ketuntasan hasil belajar siswa pada rombongan 

belajar eksperimen dan kontrol 

 

2. Hasil Analisis Statistik Inferensial 

Hasil analisis statistik inferensial dimaksudkan untuk menjawab 

masalah penelitian yang telah dirumuskan, dan sebelum melakukan 

analisis statistik inferensial terlebih dahulu dilakukan beberapa pengujian 

prasyarat analisis sebagai berikut. 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah rata-rata 

hasil hasil belajar siswa berasal dari populasi yang berdistribusi 

normal. Kriteria pengujiannya adalah nilai signifikan lebih besar dari 

0,05. Pengujian dengan SPSS for windows versi 24.0 dengan analisis 

shapiro wilk. Jika nilai sig. lebih besar dari nilai α yaitu 0.05, maka 
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nilai tersebut dinyatakan normal. Sebaliknya jika nilai sig. lebih kecil 

dari nilai α yaitu 0.05, maka nilai tersebut dinyatakan tidak normal. 

Untuk data kontrol dan eksperimen dapat dilihat pada tabel dibawah 

ini. 

Tabel 4.4 Hasil Uji Normalitas Rombongan Belajar Kontrol dan 

Eksperimen 

Data Sig. Taraf Sig (α) 

Pretest Kontrol 0,181 

> 0.05 

Posttest Kontrol 0,169 

Pretest Eksperimen 0,290 

Posttest Eksperimen 0,171 

Sumber: Lampiran halaman 170 
 

 
 

b. Uji Homogenitas 

Uji homogenitas digunakan untuk mengetahui apakah 

beberapa varian data adalah sama atau tidak. Pengujian homogenitas 

data hasil belajar siswa dihitung dengan bantuan SPSS for windows 

versi 24.0. Kriteria pengujiannya adalah nilai signifikan lebih besar 

dari 0.05. 

Berdasarkan hasil pengujian homogenitas dengan bantuan 

SPSS for windows versi 24.0 dengan analisis Test of Homogeneity of 

Variances untuk data hasil belajar diperoleh nilai signifikansi p = 
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0,153 > α = 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa data hasil belajar berasal 

dari populasi yang homogen. 

Tabel 4.5 Hasil Uji Homogenitas Rombongan Belajar Kontrol dan 

Eksperimen 

Statistik Based On Mean Taraf Sig (α) 

Sig. 0,214 > 0,05 

Sumber: Lampiran halaman 171 

 

c. Pengujian Hipotesis 

1) Uji Normalitas Gain (N-Gain) 

Uji normalitas gain digunakan untuk mengetahui 

perbandingan antara nilai pretest dan posttest pada rombongan 

belajar eksperimen dan rombongan belajar kontrol. 

Adapun hasil perhitungan uji N-Gain adalah sebagai berikut. 

 

Tabel 4.6 Hasil Uji Normalitas Gain (N-Gain) 

 

Kelas Kontrol 

Kategori 

Kelas Eksperimen 

Kategori 

Pretest Posttest 
N-

Gain 
Pretest Posttest 

N-

Gain 

Jumlah 

siswa 
25 siswa 25 siswa 

Nilai 

rata-rata 
56,12 80,80 55% 

Kurang 

efektif 
48,48 86,56 74% 

Cukup 

efektif 

Sumber: Berdasarkan kategori nilai rata-rata N-Gain pada tabel 3.3 
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Berdasarkan tabel 4.6 terlihat bahwa nilai rata-rata N-

Gain untuk rombongan belajar kelas kontrol sebesar 55% termasuk 

dalam kategori kurang efektif. Sedangkan untuk nilai rata-rata N-

Gain untuk rombongan belajar kelas eksperimen sebesar 74% 

termasuk dalam kategori cukup efektif. 

2) Uji Hipotesis (Uji-T) 

Dalam penelitian ini untuk uji hipotesis (uji-t), menggunakan 

program SPSS Versi 24.0. 

Rumusan hipotesis:  

Jika nilai sig. > 0,05 maka Hipotesis ditolak. Hal ini berarti tidak 

terdapat perbedaan rata-rata antara hasil belajar rombongan belajar 

eksperimen dengan rombongan belajar kontrol. 

Jika nilai sig. < 0,05 maka Hipotesis diterima. Hal ini berarti 

terdapat perbedaan rata-rata antara hasil belajar rombongan belajar 

eksperimen dengan rombongan kontrol.  

Keterangan tingkat signifikan = 0,05 

Adapun hasil nilai signifikan dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 4.7 Hasil Uji Hipotesis (Uji-T) 

Statistik Sig (2-tailed) 

Independent Sample T-test 

0.000 

0.000 

Sumber: Lampiran halaman 172 
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Dari data di atas dapat dilihat bahwa nilai signifikan lebih 

kecil dari nilai α, yaitu 0.000 < 0.05. hasil tersebut membuktikan 

bahwa ada pengaruh model pembelajaran metode cooperative 

script. 

B. Pembahasan  

Penelitian ini dilakukan di SMAN 3 Gowa yang bertujuan untuk 

mengetahui apakah ada atau tidaknya pengaruh penggunaan model 

pembelajaran cooperative script terhadap hasil belajar siswa pada materi 

sistem reproduksi kelas XI SMAN 3 Gowa. Sampel yang digunakan yaitu 

rombongan belajar kelas XI MIPA 1 sebagai kelompok eksperimen dan XI 

MIPA 2 sebagai kelompok kontrol. 

Penelitian ini berlangsung 8 kali pertemuan, dimana 4 kali 

pertemuan pada kelas kontrol dan 4 kali pertemuan pada kelas eksperimen. 

Materi pembelajaran yang dibahas yakni pokok bahasan sistem reproduksi, 

dengan jam pembelajaran biologi perminggu yakni 4 x 45 menit. Di mana di 

setiap pembelajaran berlangsung 2 x 45 menit di setiap pertemuan. Proses 

penelitian ini, di mulai dari tanggal 19 Juni 2021 dan berakhir pada tanggal 26 

Juli 2021. 

Pertemuan pertama, siswa diberikan soal pretest terlebih dahulu, 

pretest ini bertujuan untuk mengetahui kompetensi awal siswa mengenai 

materi yang akan di bahas. Kemudian hasil dari pretest ini juga digunakan 

sebagai standar awal pemahaman siswa. Dimana hasil dari pretest ini akan di 
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bandingkan dengan hasil akhir yaitu posttest sehingga dapat dilihat 

perbandingan setelah perlakuan. 

Pertemuan kedua dan ketiga, pada rombongan belajar kelas kontrol 

dilakukan proses pembelajaran dengan menerapkan metode pembelajaran 

konvensional. Pada metode pembelajaran konvensional ini, peneliti 

menjelaskan mengenai materi pembelajaran kepada siswa dengan berceramah 

tanpa adanya interaksi yang terjadi sehingga membuat siswa lebih aktif dalam 

proses pembelajaran. Sedangkan pertemuan kedua dan ketiga pada rombongan 

belajar eksperimen diterapkan model pembelajaran cooperative script, dimana 

peneliti membagi siswa dalam beberapa kelompok. Kemudian peneliti 

membagikan LKS yang terstruktur model pembelajaran cooperative script 

kepada setiap kelompok. Selanjutnya siswa melakukan diskusi dalam 

kelompok masing-masing dengan arahan yang telah diberikan oleh peneliti. 

Terakhir, setelah diskusi kelompok masing-masing telah dilakukan, setiap 

kelompok secara bergantikan akan mempresentasikan hasil diskusi mereka 

agar diketahui oleh kelompok diskusi lainnya. 

Pertemuan ke empat, pada setiap rombongan belajar diberikan soal 

posttest, yang bertujuan untuk mengetahui tingkat pemahaman akhir siswa 

setelah proses pembelajaran. Soal posttest inilah yang akan dibandingkan 

dengan soal pretest yang telah diberikan sebelum adanya perlakuan pada 

setiap rombongan belajar. Tujuan akhir dalam pemberian soal posttest yakni 

untuk mengukur ketercapaian hasil belajar dalam setiap rombongan belajar, 

baik pada kelas kontrol maupun kelas eksperimen. 
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Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, terlihat 

pada rombongan belajar kelas kontrol yang diajar menggunakan metode 

pembelajaran konvensional memperoleh skor rata-rata yakni 80,80. 

Sedangkan pada rombongan belajar kelas eksperimen yang diajar 

menggunakan model pembelajaran cooperative script memperoleh skor rata-

rata yakni 86,56. Terbukti bahwa terjadi peningkatan hasil belajar kelas 

ekperimen yang lebih tinggi dibandingkan dengan siswa yang di ajar 

menggunakan model pembelajaran konvensional. Sejalan dengan penelitian 

Maksum (2013) yang mengatakan hasil uji perbedaan rata-rata menunjukkan 

perbedaan antara kelompok eksperimen dengan kontrol, yaitu hasil belajar 

kelompok eksperimen lebih baik dibandingkan kontrol. 

Hal ini terbukti pada kelas eksperimen yang lebih aktif dalam 

memecahkan masalah pada saat diskusi kelompok berlangsung, dimana siswa 

saling bertukar pendapat sehingga memunculkan ide-ide baru yang mereka 

dapatkan. Sejalan dengan pendapat Huda (2019) yang mengatakan bahwa 

kelebihan model pembelajaran cooperative script, yakni (1) dapat 

menumbuhkan ide-ide atau gagasan baru, daya berpikir kritis, serta 

mengembangkan jiwa keberanian dalam menyampaikan hal-hal baru yang 

diyakini benar, (2) mengajarkan siswa untuk percaya kepada guru dan lebih 

percaya lagi kepada kemampuan sendiri untuk berpikir, mencari informasi 

dari sumber lain dan belajar dari siswa lain, (3) mendorong siswa untuk 

berlatih memecahkan masalah dengan mengungkapkan idenya secara verbal 

dan membandingkan ide dengan ide temannya, (4) membantu siswa belajar 
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menghormati siswa yang pintar dan siswa yang kurang pintar serta menerima 

perbedaan yang ada, (5) memotivasi siswa yang kurang pandai agar mampu 

mengungkapkan pemikirannya, (6) memudahkan siswa berdiskusi dan 

melakukan interaksi sosial, dan (7) meningkatkan kemampuan berpikir kreatif. 

Pembelajaran yang berlangsung dengan menggunakan model 

pembelajaraan cooperative script, di mana siswa lebih aktif dan antusias saat 

proses pembelajaran karena model pembelajaran cooperative script lebih 

melibatkan siswa dibandingkan guru selama proses belajar mengajar 

berlangsung. Pada model pembelajaran ini siswa dituntut untuk dapat 

memahami materi dengan bekerja sama dan berinteraksi aktif dalam 

mengembangkan ide-ide dan pemikiranya serta berperan baik sebagai 

pendegar ataupun sebagai pembicara dengan pasangan sebangkunya. Hal ini 

sesuai dengan pendapat Meilani (2016) yang berpendapat bahwa, dalam 

proses pembelajaran dengan menerapkan model pembelajaran cooperative 

script, menunjukan bahwa siswa terlibat secara aktif dan mandiri dalam 

pembelajaran. Selain menuntut siswa untuk aktif, dalam pembelajaran ini juga 

membantu siswa untuk berpikir secara sistematis dan berkonsentrasi pada 

materi pelajaran. Siswa tidak hanya terpaku kepada guru sebagai sumber 

belajar tetapi mereka dapat mengembangkan sumber belajar yang lain, salah 

satunya dari naskah yang diberikan dan teman yang berperan sebagai pembaca 

naskah. Siswa pun saling bekerja sama selama proses pembelajaran dan 

adanya interaksi yang lebih banyak anatara siswa dengan siswa. Pada interaksi 

ini terdapat kesepakatan antara siswa untuk menentukan siapa yang akan 
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menjadi pembicara pertama dan pendengar pertama. Selain itu dalam 

interaksi, masing-masing siswa saling mengingatkan akan kesalahan dalam 

penyampaian ide pokok yang telah dibuat. Model ini juga dapat memfasilitasi 

siswa yang berkarakter dengar-baca. 

Habibah (2018) mengatakan bahwa dalam pembelajaran cooperative 

script, interaksi belajar benar-benar dominan antara siswa dengan siswa serta 

tanggung jawab guru hanya sebagai fasilitator yang mengarahkan siswa untuk 

mencapai tujuan belajar, pada pembelajaran cooperative script siswa sangat 

terbantu dengan adanya script yang diberi oleh guru karena script tersebut 

berisi rangkuman-rangkuman materi pokok pelajaran yang mudah dipahami. 

Hasil penelitian yang dilakukan terlihat bahwa ada perbedaan hasil 

belajar siswa antara kelas kontrol dan eksperimen. Sejalan dengan penelitian 

yang dilakukan Suryani (2013) bahwa terdapat perbedaan signifikan antara 

siswa yang diajar dengan model pembelajaran cooperative script dengan siswa 

yang diajarkan dengan menggunakan model pembelajaran konvensional. 

Perbedaan ini diakibatkan oleh pembelajaran konvensional yang masih 

bersifat teacher center, dimana guru memainkan peran penting dan memegang 

kendali dalam proses belajar mengajar di dalam kelas. 

Masdiyanti (2019) mengatakan bahwa cooperative script dapat  

membantu siswa terlibat secara aktif dan mandiri  dalam  pembelajaran.  

Selain  itu, model pembelajaran cooperative script juga membantu siswa untuk   

berfikir secara sistematis dan berkonsentrasi pada materi pelajaran. Sesuai  

dengan pendapat Kurniasih (2016) yang mengatakan bahwa model 
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cooperative script dengan sendirinya siswa dilatih untuk lebih  teliti, tekun 

dan rajin, karena mereka sendirilah yang akan menyimpulkan materi yang 

dipelajari. Selanjutnya Istarani (2014) juga berpendapat bahwa cooperative 

script yakni suatu strategi efektif bagi siswa untuk mencapai hasil akademik 

dan sosial termasuk meningkatkan prestasi, percaya diri, dan hubungan 

interpersonal positif antara satu siswa  dengan  yang  lain. 

Hasil penelitian ini selama proses pembelajaran diketahui bahwa 

antusias siswa selama proses pembelajaran dengan menggunakan model 

pembelajaran cooperative script semakin meningkat di setiap tatap muka. 

Melalui proses interaksi antar siswa dapat melatih siswa memperoleh 

pengetahuan serta dapat meningkatkan partisipasi, motivasi, kemampuan 

berkomunikasi, kemampuan berfikir kritis dan saling menghargai. Kondisi 

seperti inilah yang membuat siswa merasa tidak bosan dan jenuh dalam proses 

pembelajaran, sehingga terjadi peningkatan hasil belajar (Putra, 2017). 

Selanjutnya Laila (2015), mengatakan bahwa pembelajaran cooperative script 

sangat membantu peserta didik dalam belajar di kelas. Peserta didik menjadi 

lebih termotivasi dalam belajar sehingga memunculkan suatu ide-ide dan 

pendapat baru yang berhubungan dengan materi pelajaran, sehingga 

mengindikasikan bahwa strategi pembelajaran cooperative script mampu 

memacu peserta didik untuk berpikir kritis. 

Aktivitas siswa mengalami perkembangan tidak terlepas dari peranan 

aktivitas guru dalam proses pembelajaran yang memberikan kesempatan 

kepada siswa untuk bekerja sama dengan sesama, siswa dapat belajar 
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berkelompok untuk saling mengkomunikasikan materi pembelajaran yang 

dipelajari, saling memberikan pendapat satu sama lain, dan menunjukkan ide-

ide pokok yang sedang dipelajari (Khotimah, 2018). 

Ada beberapa kekurangan yang dihadapi saat penelitian berlangsung, 

diantaranya, (1) apabila tidak ada kerja sama dalam suatu kelompok maka 

tugas tidak bisa selesai pada waktu yang sudah ditentukan, (2) informasi yang 

disampaikan, terkadang kurang sesuai dengan hasil diskusi kelompoknya 

dikarenakan tingkat pemahaman masing-masing siswa berbeda-beda, (3) 

pelaksanaan diskusi juga menyebabkan kelas menjadi ramai, tidak semua 

siswa fokus dalam pembelajaran dan beberapa kelompok tidak jarang 

mendiskusikan hal-hal yang tidak relevan karena kurang memahami tugas 

yang diberikan. 

Maka dengan penerapan model pembelajaran cooperative script 

terbukti dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada materi sistem reproduksi. 

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Nani (2016) yang 

menyatakan bahwa, hasil belajar biologi siswa melalui penerapan model 

pembelajaran cooperative script mengalami peningkatan, dimana nilai posttest 

kelas eksperimen lebih tinggi dari kelas kontrol, pada posttest kelas kontrol 

dengan nilai 73,18 sedangkan pada kelas eksperimen dengan nilai 83,5. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan tentang penerapan 

model pembelajaran cooperative script terdapat hasil belajar siswa pada materi 

sistem reproduksi kelas XI SMAN 3 Gowa dapat diambil kesimpulan : 

1. Hasil belajar siswa pada materi sistem reproduksi dengan menggunakan 

model pembelajaran cooperative script pada kelas XI SMAN 3 Gowa 

memiliki ketuntasan 100% dengan nilai rata-rata posttest yakni 86,56. 

2. Terdapat pengaruh model pembelajaran cooperative script terhadap hasil 

belajar siswa pada materi sistem reproduksi kelas XI SMAN 3 Gowa pada 

rombongan belajar kelas kontrol memperoleh skor ketuntasan sebesar 

76%, sedangkan pada kelas eksperimen memperoleh skor ketuntasan 

sebesar 100%. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, maka disarankan: 

1. Diharapkan kepada bidang studi biologi dapat menerapkan model 

pembelajaran yang leboh bervariasi dan sesuia dengan materi. Penerapan 

model cooperative script pada materi sistem reproduksi dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa. Oleh sebab itu model tersebut dapat 

digunakan sebagai salah satu variasi model yang dapat digunakan pada 

pembelajaran biologi. 



58 
 

 
 

2. Bagi pihak lain yang ingin melakukan penelitian disarankan untuk dapat 

menggunkan model cooperative script pada materi yang lain, sehingga 

dampak model cooperative script dapat terlihat pada materi yang berbeda. 
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SOAL PRETEST DAN POSTTES  

Satuan Pedidikan  : SMA N 3 GOWA 

Kelas / Semester  : XI (Sebelas) / 2 

Mata Peajaran  : Biologi 

Materi Pembelajaran  : Sistem Reproduksi 

Waktu  : 30 Menit 

 

 

 

 

1. Perhatikan data-data berikut ini! 
1) Infundibuum 

2) Vulva 
3) Ovarium 
4) Tuba faopi 

5) Uterus 
Jika di dasarkan data-data tersebut, maka urutan jalanya sel telur hingga 

pembuahan  sampai pada pembentukan emrio, adalah .... 
a. 1-2-3-4 
b. 3-1-4-5 

c. 2-3-4-5 
d. 3-4-5-1 

e. 5-4-3-2 
 

2. Analisis gambar dibawah ini! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada organ nomor 3 dan 5 adaah ....dan berfungsi .... 
a. No 3 epididimis untuk membawa dan mentimpan sel sperma yang telah 

diproduksi di testis, no 5 penis sebagai saluran kencing atau urine sekalis 
tempat keluarnya sperma 

b. No 3 kelenjar prostat membentuk cairan pendukung no 5 scrotum 

bereperan untuk mengarur suhu testis 

Nama: 

Kelas : 

Petunjuk tes : 

 Tulisah identitas anda dengan baik dan benar. 

 Sebelum anda mengerjakan soa di bawah ini 

jangan lupa berdoa. 

 Bacaah soal-soal dengan teliti sebelum anda 

menjawab soal. 

 Dahulukan menjawab soal-soal yang anda 

anggap mudah. 

6 

5 

4 
3 

2 

1 
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c. No 3 scrotum berperan untuk mengatur suhu testis, no 5 testis 

menghasilakan testoteron dan berfungsi menghasilkan sperma 
d. No 3 penis sebagai saluran kencing atau urine, no 5 testis menghasilkan 

testoteron dan berfungsi menghasilkan sperma 

e. No 3 scrotum berperan untuk mengatur suhu testis, no 5 epididimis untuk 
membawa dan menyimpan sel sperma yang telah diproduksi di testis 

 
3. Spermatozoa dihasilkan oleh testis dan sebelum dikeluarkan akan di tampung 

di dalam kantung sperma (vesekula seminalis). Saluran yang menghubungkan 

testis dengan kantung sperma adalah .... 
a. Prostate dan epididimis 

b. Epididimis dan vas deferens 
c. Epididimis dan uretra 
d. Vas deferens dan uretra 

e. Prostae dan vas deferens 
 

4. Seorang remaja sedang berobat kerumah sakit akibat adanya gangguan pada 
alat kelamin. Remaja tersebut mengalami keputihan disekitar vaginanya yang 
disertai dengan rasa gatal dan bau tidak sedap. Dokter menyatakan bahwa 

gejala tersebut disebabkan oleh jamur. Jamur tersebut berasal dari 
ketidakbersihan remaja tersebut dalam menjaga alat reproduksinya. Jamur 

yang dimaksud adalah .... 
a. Candida albicans 
b. Human immunodeficiency virus 

c. Neisseria gonorrhea 
d. Treponema pallidum 

e. Dismenore    
 

5. Mengapa penderita HIV lebih mudah terserang penyakit .... 

a. Karena penderita HIV terjangkit virus yang sangat ganas 
b. Karena penderita yang terjangkit virus dapat merusak kekebalan tubuh 

manusia 
c. Karena penderita HIV dapat mudah tertular penyakit lain 
d. Karena penderita HIV mudah terinfeksi virus lain 

e. Karena penderita HIV memiliki gejala yang sudah mudah terjangkit 
penyakit lain 

 

6. Pernyataan di bawah ini berkaitan dengan masa reproduksi pada perempuan, 
kecuali .... 

a. Menstruasi terjadi karena tidak terjadinya peristiwa pembuahan 
b. Kadar progesteron tinggi pada rahim meghambat menstruasi 
c. Perempuan hamil memiliki payudara nampak lebih mengembang karena 

pengaruh progesteron dan estrogen 
d. Kadar progesteron menurun, menstruasi terjadi kembali 

e. Pada saat hamil menstruasi terjadi kembali tidak teratur 
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7. Alasan yang menyebabkan sel gamet wanita lebih sensitif terhadap bahaya 

radiasi dari pada gamet pria adalah .... 
a. Gamet wanita haploid, sedangkan gamet pria diploid 
b. Selamat hidupnya gamet wanita relatif tidak diganti, sedangkan gamet pria 

di ganti terus 
c. Gamet wanita selalu disimpan, sedangkan gamet pria dilepaskan dari 

gonad 
d. Gonat wanita di rongga perut, sedangkan godat pria di luar rongga perut 
e. Sel gamet wanita bergerak pasif, sedangkan gamet pria bergerak aktif 

 
8. Pada akhir spermatogenesis dari satu sel induk sperma akan dihasilkan .... 

a. Satu sel pengiring dan 3 spermatozoa 
b. Satu spermatozoa 
c. Dua spermatozoa dan sepasang sel pengiring 

d. Dua spermatozoa  
e. Empat spermatozoa 

 
9. Dalam pembentukan gamet, diperlukan tempat berlangsungnya. Berdasarkan 

kalimat tersebut dapat disimpulkan tempat pembentukan gamet terjadi dalam 

.... 
a. Gamet jantan dibentuk di dalam testis, sedangkan gamet betina dibentuk di 

dalam ovarium 
b. Gamet jantan dibentuk didalam ovarium, sedangkan gamet betina dibentuk 

di dalam testis 

c. Gamet jantan dibentuk di dalam serviks, sedangkan gamet betina di bentuk 
di dalam prostat 

d. Gamet jantan dibentuk didalam oviduk, sedangkan gamet betina dibentuk 
di dalam vas deferensia 

e. Gamet jantan dibentuk didalam tuba fallopi, sedangkan gamet betina 

dibentuk di dalam epididymis 
 

10. Tunjukkan hubungan antara ovulasi dengan peran luteinizing Hormone (LH) 
dalam fase pra kehamilan (mentruasi) .... 
a. Luteinizing Hormone (LH) memiliki peran merangsang folikel Graaf yang 

telah masuk untuk melakukan ovulasi  
b. Luteinizing Hormone (LH) memiliki peran menghambat folikel Graaf yang 

telah masuk untuk untuk melakukan ovulasi 
c. Luteinizing Hormone (LH) memiliki peran menghambat folikel primordial 

yang telah masuk untuk melakukan ovulasi 

d. Luteinizing Hormone (LH) memiliki peran menghambat folikel Graaf yang 
telah masuk untuk melakukan fertilisasi 

e. Luteinizing Hormone (LH) memiliki peran merangsang folikel Graaf yang 
telah masuk untuk melakukan fertilisasi 
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11. Pertanyaan-pertanyaan berikut ini mengenai sistem reproduksi pada 

perempuan. 
1) Estrogen dan progesteron sangat penting agar ovulasi terjadi 
2) Estrogen cenderung menghambat produksi FSH oleh kelenjar pituitari 

anterior 
3) Fertilisasi ovum oleh spermatozoa biasanya terjadi di uterus 

4) Hormon LH sangat besar peranannya dalam produksi progesteron 
5) Jumlah estrogen dan progesteron selalu berfluktuasi di dalam darah 
Dari pernyataan di atas yang benar adalah .... 

a.  1 – 2 – 3 
b. 2 – 3 – 4 

c. 1 – 3 – 4  
d. 1 – 2 – 5  
e. 3 – 4 – 5  

 
12. Fase yang ditandai pada hari ke 14 sampai dengan hari ke 28 dari siklus 

mentsruasi, folikel graaf yang pecah pada saat ovulasi berubah menjadi korpus 
rubrum yang banyak mengandung darah, fase ini dapat dikategorikan sebagai 
fase .... 

a. Fase luteum 
b. Fase fertilisasi 

c. Fase sekresi 
d. Fase peluruhan 
e. Fase proliferasi 

 
13. Rahim wanita tersusun atas tiga lapisan. Lapisan yang menghasilkan banyak 

lendir dan mengandung banyak pembulu darah adalah .... 
a. Memran rahim 
b. Epimetrium 

c. Miometrium 
d. Perimetrium 

e. Endometrium  
 

14. Struktur berupa bulatan-bulatan yang mengelilingi oosit dan berfungsi 

menyediakan makanan serta melindungi perkembangan sel telur tersebut .... 
a. Ovarim 

b. Folikel 
c. Fimbriae 
d. Endometrium 

e. Uterus  
 

15. Alat reproduksi wanita terdiri dari : 
1) Vagina 
2) Ovarium 

3) Tuba fallopi 
4) Uterus 
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Jalanya sel telur sejak dibentuk sampai menjadi emrio secara berurutan di 

mulain dari .... 
a. 2 – 3 – 4 
b. 2 – 4 – 3 

c. 2 – 1 – 4 
d. 3 – 1 – 4 

e. 1 – 2 – 4  
 

16. Bagian kepala sperma manusia yang mengandung nukleus diselubungi oleh 

suatu lapisan yang mengandung enzim yang berfungsi membantu sperma 
menembus sel telur. Lapisan tersebut adalah .... 

a. Akrosom 
b. Memran sel 
c. Filamen protein 

d. Mitokondria 
e. Flagel 

 
17. Pada proses pembentukan sel gamet jantan, spermatosit primer akan 

mengalami pembelahan meiosis pertama dan menghasilkan .... 

a. Spermatid 
b. Spermatozoa 

c. Sperma 
d. Spermatosit sekunder 
e. Spermatogenia  

 
18. Pada tahapan perkembangan janin dalam rahim, perbesaran kepala janin dan 

melai terlihatnya mata, tangan, hidung, telinga, dan jari tangan akan terjadi 

pada usia kehamilan .... 
a. 6 minggu 

b. 8 minggu 
c. 10 minggu 
d. 14 minggu 

e. 18 minggu  
 

19. Mengapa pada masa sekitar menstruasi, menjelang dan sesudah sebagai 
remaja putri sering cepat lelah dan mudah tersingug .... 
a. Karena pada masa tersebut, sebagian remaja putri diliputi suasana yang 

tidak menentu dan juga perasaan yang kurang nyaman atau terasa sakit di 
sekitar bawah pusar 

b. Karena pada masa tersebut, sebagian remaja purtri diliputi suasana yang 
menentu dan juga perasaan yang nyaman atau tidak terasa sakit 

c. Karena pada masa tersebut merupakan masa pubertas 

d. Karena pada masa itu merupakan masa subur 
e. Karena pada masa itu merupakan masa menopouse  
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20. Mengapa pemberian ASI begitu penting bagi bayi .... 

a. Karena air susu ibu pertama keluar mengandung kolustrum yang berperan 
sebagai antibodi untuk melindungi bayi dari penyakit menular 

b. Karena ASI mengandung zat antibiotik yang mencegah infeksi  

c. ASI sangat dibutuhkan bayi 
d. ASI mencegah alergi makanan apapun 

e. ASI membantu mencegah tetanus pada bayi 
 

21. Perhatikan bagian-bagian organ reproduksi manusia berikut ini  

1) Ovarium 
2) Oviduk 

3) Uterus 
4) Kloaka  
5) Vas deferens 

6) Testis  
Bagian yang menghasilkan sel kelamin adalah .... 

a. 3 dan 4  
b. 1 dan 6  
c. 1 dan 2  

d. 5 dan 6  
e. 2 dan 3 

 
22. Anaisis gambar dibawah ini! 
 

 
 
 

 
Pada organ reproduksi nomor 1 dan 3 adaah ....dan berfungsi sebagai .... 

a. No 1 tuba fallopi yang berfungsi sebagai saluran tempat pertemuannya 
ovum dan sperma menyediakan lingkungan yang cocok untuk pembuahan 
dan perkembangan sel telur sebelum pembuahan , no 3 ovarium untuk 

menghasilkan sel telur dan hormon estrogen dan progesteron. 
b. No 1 vagina yang berfungsi sebagai alat seggama/kopulasi, no 3 uterus 

yang berfungsi untuk memberi makan dan menampung sel telur yang telah 
dibuahi sampai menjadi janin. 

c. No 1 ovarium yang berfungsi untuk menghasilkan sel telur dan hormon 

estrogen dan progesteron, no 3 vagina yang berfungsi sebagai alat 
seggama/kopulasi. 

d. No 1 uterus yang berfungsi untuk memberi makan dan menampung sel 
telur yang telah di buahi sampai menjadi janin, no 3 tuba fallopi yang 
berfungsi sebagai saluran tempat pertemuan avum dan sperma 

menyediakan lingkungan yang cocok untuk pembuahan dan 
perkembangan sel telur sebelum pembuahan. 
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e. No 1 ovarium yang berfungsi untuk menghasilkan sel telur dan hormon 

estrogen dan progesteron, no 3 uterus yang berfungsi untuk memberi 
makan dan menampung sel telur yang telah dibuahi sampai menjadi janin 

 

23. Metode pencegahan kehamilan yang dilakukan dengan cara pemotongan vas 
deferensagar sperma tidak disalurkan menuju penis disebut .... 

a. Tubektomi 
b. Depoprovera 
c. Vasektomi 

d. Diafragma 
e. Spiral  

 
24. Penggunaan alat kontrasepsi diafragma oleh peserta keluarga 

berencanabertujuan untuk mencegah kehamilan dengan cara .... 

a. Mencegah sekresi LH dan FSH 
b. Membunuh sperma yang masuk 

c. Menghalangi sperma masuk ke vagina 
d. Mencegah sperma membuahi sel telur 
e. Menghambat kenerja hormone 

 
25. Proses pembentukan gamet betina disebut oogensis. Dalam proses oogensis 

akan dihasilkan .... 
a. Satu ovum dan dua polosit 
b. Satu ovum dan tiga polosit 

c. Dua ovum dan satu polosit 
d. Dua ovum dan dua volosit 

e. Tiga ovum dan satu polosit 
 

26. Pembentukan ovum sampai terbentuknya ovum yang matang terjadi melalui 

pembelahan meiosis yang terjadi dari dua tahap, yaitu meiosis I dan meiosis 
II. Pembelahan meiosis II di ovarium tidak berlangsung sampai selesai 
kelanjutan proses meiosis II dipengaruhi oleh adanya .... 

a. Hormon estrogen  
b. Hormon LH 

c. Hormon progesteron 
d. Hormon FSH 
e. Hormon GnRH 

 
27. Proses hormonal yang akan mendorong terjadinya ovulasi adalah sebagai 

berikut! 
1) Penghambatan produksi FSH 
2) Peningkatan kadar ekstrogen 

3) Pelepasan LH 
4) Pelepasan oosit sekunder 
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Urutan proses yang benar adalah .... 

a. 2, 3, 1, 4 
b. 1, 3, 4, 2 
c. 2, 4, 3, 1 

d. 2, 1, 3, 4 
e. 3, 1, 2, 4 

 
28. Pertanyaan berikut ini yang benar mengenai pubertas adalah .... 

a. Rata-rata, laki-laki mencapai pubertas lebih dulu sebelum wanita 

b. Rata-rata, wanita mencapai pubertas lebih dulu sebelum laki-laki 
c. Laki-laki atau wanita mencapai pubertas lebih dulu tergantung pada 

makanan dan kondisi hidup 
d. Pubertas pada laki-laki dan wanita tercapai pada usia tidak jauh berbeda. 
e. Laki-laki dan wanita mencapai pubertas secara bersamaan. 

 
29. Setelah terjadinya ovulasi maka akan terjadi proses yang menyebabkan 

dinding endometrium menebal. Proses yang tidak benar berkaitan dengan 
penebalan endometrium adalah .... 
a. Karena ovulasi maka akan terbentuk folikel de Graff 

b. Folikel de Graff  akan berubah menjadi corpus leteum 
c. Penurunan produksi estrogen 

d. Peningkatan produksi progesteron oleh folikel de Graff 
e. Tumbuh pembuluh-pembuluh darah darah pada endometrium 

 

30. Syarat terjadinya kehamilan apabila terjadi fertilisasi. Pertanyaan yang benar 
yang berkaitan dengan fertilisasi adalah .... 

a. Penempelan zigot pada dinding tuba fallopi 
b. Penempelan embrio pada endometrium 
c. Pertemuan sperma dan telur pada tuba fallopi 

d. Pertemuan sperma dan telur pada vagina 
e. Pertemuan sperma dan telur pada uterus 
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KISI-KISI SOAL PRETEST DAN POSTTEST 

 

Mata Pelajaran  : Biologi 

Materi   : Sistem Reproduksi 

Kelas/Semester : XI/2 

Bentuk Soal  : Pilihan Ganda 

No Soal Kategori Jawaban Skor 

1 Perhatikan data-data berikut ! 
1) Infundibulum 

2) Vulva 
3) Ovarium 
4) Tuba fallopi 

5) Uterus 
Jika di dasarkan pada data-data tersebut, 

maka urutan jalannya sel telur hingga 
pembuahan sampai pada pembentukan 
emrio, adalah ...... 

a. 1 – 2 – 3 – 4  
b. 3 – 1 – 4 – 5  

c. 2 – 3 – 4 – 5  
d. 3 – 4 – 5 – 1  
e. 5 – 4 – 3 – 2  

C3 B 4 

2 Analisis gambar dibawa ini  : 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Pada organ nomor 3 dan 5 adalah ....... 
dan berfungsi .... 

a. No 3 epididimis untuk membawa dan 
mentimpan sel sperma yang telah 
diproduksi di testis, no 5 penis sebagai 

saluran kencing atau urine sekalis 

C4 C 4 

1 

3 

5 2 

4 

6 
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tempat keluarnya sperma 
b. No 3 kelenjar prostat membentuk 

cairan pendukung no 5 scrotum 
bereperan untuk mengarur suhu tesris 

c. No 3 scrotum berperan untuk 

mengatur suhu testis, no 5 testis 
menghasilakan testoteron dan 

berfungsi menghasilkan sperma 
d. No 3 penis sebagai saluran kencing 

atau urine, no 5 testis menghasilkan 

testoteron dan berfungsi menghasilkan 
sperma 

e. No 3 scrotum berperan untuk 
mengatur suhu testis, no 5 epididimis 
untuk membawa dan menyimpan sel 

sperma yang telah diproduksi di testis  

3 Spermatozoa dihasilkan oleh testis dan 
sebelum dikeluarkan akan di tampung di 

dalam kantung sperma (vesekula 
seminalis). Saluran yang menghubungkan 

testis dengan kantung sperma adalah ..... 
a. Prostate dan epididimis 
b. Epididimis dan vas deferens 

c. Epididimis dan uretra 
d. Vas deferens dan uretra 
e.  Prostae dan vas deferens 

C2 B 4 

4 Seorang remaja sedang berobat kerumah 
sakit akibat adanya gangguan pada alat 
kelamin. Remaja tersebut mengalami 

keputihan disekitar vaginanya yang 
disertai dengan rasa gatal dan bau tidak 

sedap. Dokter menyatakan bahwa gejala 
tersebut disebabkan oleh jamur. Jamur 
tersebut berasal dari ketidakbersihan 

remaja tersebut dalam menjaga alat 
reproduksinya. Jamur yang dimaksud 

adalah ...... 
a. Candida albicans 
b. Human immunodeficiency virus 

c. Neisseria gonorrhea 
d. Treponema pallidum 

e. Dismenore    

C4 A 4 

5 Mengapa penderita HIV lebih mudah 
terserang penyakit ......... 
a. Karena penderita HIV terjangkit virus 

yang sangat ganas 

C2 
 

E 4 
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b. Karena penderita yang terjangkit virus 
dapat merusak kekebalan tubuh 

manusia 
c. Karena penderita HIV dapat mudah 

tertular penyakit lain 

d. Karena penderita HIV mudah 
terinfeksi virus lain 

e. Karena penderita HIV memiliki gejala 
yang sudah mudah terjangkit penyakit 
lain 

6 Pernyataan di bawah ini berkaitan dengan 
masa reproduksi pada perempuan, kecuali 
........ 

a. Menstruasi terjadi karena tidak 
terjadinya peristiwa pembuahan 

b. Kadar progesteron tinggi pada rahim 
meghambat menstruasi 

c. Perempuan hamil memiliki payudara 

nampak lebih mengembang karena 
pengaruh progesteron dan estrogen 

d. Kadar progesteron menurun, 
menstruasi terjadi kembali 

e. Pada saat hamil menstruasi terjadi 

kembali tidak teratur 

C3 E 4 

7 Alasan yang menyebabkan sel gamet 
wanita lebih sensitif terhadap bahaya 

radiasi dari pada gamet pria adalah .......  
a. Gamet wanita haploid, sedangkan 

gamet pria diploid 

b. Selamat hidupnya gamet wanita relatif 
tidak diganti, sedangkan gamet pria di 

ganti terus 
c. Gamet wanita selalu disimpan, 

sedangkan gamet pria dilepaskan dari 

gonad 
d. Gonat wanita di rongga perut, 

sedangkan godat pria di luar rongga 
perut 

e. Sel gamet wanita bergerak pasif, 

sedangkan gamet priabergerak aktif 

C2 C 4 

8 Pada akhir spermatogenesis dari satu sel 
induk sperma akan dihasilkan .......... 

a. Satu sel pengiring dan 3 spermatozoa 
b. Satu spermatozoa 
c. Dua spermatozoa dan sepasang sel 

pengiring 

C3 E 4 
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d. Dua spermatozoa  
e. Empat spermatozoa 

9 Dalam pembentukan gamet, diperlukan 

tempat berlangsungnya. Berdasarkan 
kalimat tersebut dapat disimpulkan tempat 

pembentukan gamet terjadi dalam ........ 
a. Gamet jantan dibentuk di dalam 

testis, sedangkan gamet betina 

dibentuk di dalam ovarium 
b. Gamet jantan dibentuk didalam 

ovarium, sedangkan gamet betina 
dibentuk di dalam testis 

c. Gamet jantan dibentuk di dalam 

serviks, sedangkan gamet betina di 
bentuk di dalam prostat 

d. Gamet jantan dibentuk didalam 
oviduk, sedangkan gamet betina 
dibentuk di dalam vas deferensia 

e. Gamet jantan dibentuk didalam tuba 
fallopi, sedangkan gamet betina 

dibentuk di dalam epididimis 

C4 A 4 

10 Tunjukkan hubungan antara ovulasi 
dengan peran luteinizing Hormone (LH) 
dalam fase pra kehamilan (mentruasi) 

.......... 
a. Luteinizing Hormone (LH) memiliki 

peran merangsang folikel Graaf yang 
telah masuk untuk melakukan ovulasi  

b. Luteinizing Hormone (LH) memiliki 

peran menghambat folikel Graaf yang 
telah masuk untuk untuk melakukan 

ovulasi 
c. Luteinizing Hormone (LH) memiliki 

peran menghambat folikel primordial 

yang telah masuk untuk melakukan 
ovulasi 

d. Luteinizing Hormone (LH) memiliki 
peran menghambat folikel Graaf yang 
telah masuk untuk melakukan 

fertilisasi 
e. Luteinizing Hormone (LH) memiliki 

peran merangsang folikel Graaf yang 
telah masuk untuk melakukan 
fertilisasi 

C4 A 4 

11 Pertanyaan-pertanyaan berikut ini 

mengenai sistem reproduksi pada 

C3 

 
D 4 



115 
 

 
 

perempuan. 
1) Estrogen dan progesteron sangat 

penting agar ovulasi terjadi 
2) Estrogen cenderung menghambat 

produksi FSH oleh kelenjar pituitari 

anterior 
3) Fertilisasi ovum oleh spermatozoa 

biasanya terjadi di uterus 
4) Hormon LH sangat besar peranannya 

dalam produksi progesteron 

5) Jumlah estrogen dan progesteron 
selalu berfluktuasi di dalam darah 

Dari pernyataan di atas yang benar adalah 
...... 
a.  1 – 2 – 3 

b. 2 – 3 – 4 
c. 1 – 3 – 4  

d. 1 – 2 – 5  
e. 3 – 4 – 5  

12 Fase yang ditandai pada hari ke 14 sampai 

dengan hari ke 28 dari siklus mentsruasi, 
folikel graaf yang pecah pada saat ovulasi 
berubah menjadi korpus rubrum yang 

banyak mengandung darah, fase ini dapat 
dikategorikan sebagai fase .......... 
a. Fase luteum 

b. Fase fertilisasi 
c. Fase sekresi 

d. Fase peluruhan 
e. Fase proliferasi 

C4 
 

A 4 

13 Rahim wanita tersusun atas tiga lapisan. 

Lapisan yang menghasilkan banyak lendir 
dan mengandung banyak pembulu darah 
adalah ....... 

a. Memran rahim 
b. Epimetrium 

c. Miometrium 
d. Perimetrium 
e. Endometrium  

C3 E 4 

14 Struktur berupa bulatan-bulatan yang 

mengelilingi oosit dan berfungsi 
menyediakan makanan serta melindungi 

perkembangan sel telur tersebut ....... 
a. Ovarim 
b. Folikel 

c. Fimbriae 

C2 B 4 
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d. Endometrium 
e. Uterus  

15 Alat reproduksi wanita terdiri dari : 

1) Vagina 
2) Ovarium 

3) Tuba fallopi 
4) Uterus 
Jalanya sel telur sejak dibentuk sampai 

menjadi emrio secara berurutan di mulain 
dari .... 

a. 2 – 3 – 4 
b. 2 – 4 – 3 
c. 2 – 1 – 4 

d. 3 – 1 – 4 
e. 1 – 2 – 4  

C4 A 4 

16 Bagian kepala sperma manusia yang 

mengandung nukleus diselubungi oleh 
suatu lapisan yang mengandung enzim 
yang berfungsi membantu sperma 

menembus sel telur. Lapisan tersebut 
adalah ........ 

a. Akrosom 
b. Memran sel 
c. Filamen protein 

d. Mitokondria 
e. Flagel 

C2 A 4 

17 Pada proses pembentukan sel gamet 

jantan, spermatosit primer akan 
mengalami pembelahan meiosis pertama 
dan menghasilkan ......... 

a. Spermatid 
b. Spermatozoa 

c. Sperma 
d. Spermatosit sekunder 
e. Spermatogenia  

C3 D 4 

18 Pada tahapan perkembangan janin dalam 

rahim, perbesaran kepala janin dan melai 
terlihatnya mata, tangan, hidung, telinga, 

dan jari tangan akan terjadi pada usia 
kehamilan ......... 
a. 6 minggu 

b. 8 minggu 
c. 10 minggu 

d. 14 minggu 
e. 18 minggu 

 

C3 C 4 
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19 Mengapa pada masa sekitar menstruasi, 
menjelang dan sesudah sebagai remaja 

putri sering cepat lelah dan mudah 
tersingug ....... 
a. Karena pada masa tersebut, sebagian 

remaja putri diliputi suasana yang 
tidak menentu dan juga perasaan yang 

kurang nyaman atau terasa sakit di 
sekitar bawah pusar 

b. Karena pada masa tersebut, sebagian 

remaja purtri diliputi suasana yang 
menentu dan juga perasaan yang 

nyaman atau tidak terasa sakit 
c. Karena pada masa tersebut merupakan 

masa pubertas 

d. Karena pada masa itu merupakan 
masa subur 

e. Karena pada masa itu merupakan 
masa menopouse  

C4 

 
A 4 

20 Mengapa pemberian ASI begitu penting 

bagi bayi ...... 
a. Karena air susu ibu pertama keluar 

mengandung kolustrum yang berperan 

sebagai antibodi untuk melindungi 
bayi dari penyakit menular 

b. Karena ASI mengandung zat 

antibiotik yang mencegah infeksi  
c. ASI sangat dibutuhkan bayi 

d.  ASI mencegah alergi makanan 
apapun 

e. ASI membantu mencegah tetanus 

pada bayi 

C4 

 
A 4 

21 Perhatikan bagian-bagian organ 
reproduksi manusia berikut ini  

1) Ovarium 
2) Oviduk 

3) Uterus 
4) Kloaka  
5) Vas deferens 

6) Testis  
Bagaian yang menghasilkan sel kelamin 

adalah ....... 
a. 3 dan 4 
b. 1 dan 6 

c. 1 dan 2 
d. 5 dan 6 

C3 D 4 
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e. 2 dan 3 
 

22 Analisis gambar dibawah ini : 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Pada organ reproduksi namor 1 dan 3 
adalah ...... dan berfungsi sebagai ...... 

a. No 1 tuba fallopi yang berfungsi 
sebagai saluran tempat pertemuannya 
ovum dan sperma menyediakan 

lingkungan yang cocok untuk 
pembuahan dan perkembangan sel 

telur sebelum pembuahan , no 3 
ovarium untuk menghasilkan sel telur 
dan hormon estrogen dan progesteron. 

b. No 1 vagina yang berfungsi sebagai 
alat seggama/kopulasi, no 3 uterus 
yang berfungsi untuk memberi makan 

dan menampung sel telur yang telah 
dibuahi sampai menjadi janin. 

c. No 1 ovarium yang berfungsi untuk 
menghasilkan sel telur dan hormon 
estrogen dan progesteron, no 3 vagina 

yang berfungsi sebagai alat 
seggama/kopulasi. 

d. No 1 uterus yang berfungsi untuk 
memberi makan dan menampung sel 
telur yang telah di buahi sampai 

menjadi janin, no 3 tuba fallopi yang 
berfungsi sebagai saluran tempat 

pertemuan avum dan sperma 
menyediakan lingkungan yang cocok 
untuk pembuahan dan perkembangan 

sel telur sebelum pembuahan. 
e. No 1 ovarium yang berfungsi untuk 

menghasilkan sel telur dan hormon 
estrogen dan progesteron, no 3 uterus 
yang berfungsi untuk memberi makan 

C4 A 4 

1 

 

4 

2 
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dan menampung sel telur yang telah 
dibuahi sampai menjadi janin. 

23 Metode pencegahan kehamilan yang 

dilakukan dengan cara pemotongan vas 
deferensagar sperma tidak disalurkan 

menuju penis disebut ........ 
a. Tubektomi 
b. Depoprovera 

c. Vasektomi 
d. Diafragma 

e. Spiral  

C3 C 4 

24 Penggunaan alat kontrasepsi diafragma 
oleh peserta keluarga berencanabertujuan 
untuk mencegah kehamilan dengan cara 

...... 
a. Mencegah sekresi LH dan FSH 

b. Membunuh sperma yang masuk 
c. Menghalangi sperma masuk ke vagina 
d. Mencegah sperma membuahi sel telur 

e. Menghambat kenerja hormon 

C3 C 4 

25 Proses pembentukan gamet betina disebut 
oogensis. Dalam proses oogensis akan 

dihasilkan ...... 
a. Satu ovum dan dua polosit 
b. Satu ovum dan tiga polosit 

c. Dua ovum dan satu polosit 
d. Dua ovum dan dua volosit 

e. Tiga ovum dan satu polosit 

C2 B 4 

26 Pembentukan ovum sampai terbentuknya 
ovum yang matang terjadi melalui 
pembelahan meiosis yang terjadi dari dua 

tahap, yaitu meiosis I dan meiosis II. 
Pembelahan meiosis II di ovarium tidak 

berlangsung sampai selesai kelanjutan 
proses meiosis II dipengaruhi oleh adanya 
..... 

a. Hormon estrogen  
b. Hormon LH 

c. Hormon progesteron 
d. Hormon FSH 
e. Hormon GnRH 

C3 B 4 

27 Proses hormonal yang akan mendorong 
terjadinya ovulasi adalah sebagai berikut 
..... 

1) Penghambatan produksi FSH 
2) Peningkatan kadar ekstrogen 

C3 D 4 
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3) Pelepasan LH 
4) Pelepasan oosit sekunder 

Urutan proses yang benar adalah .......  
a. 2, 3, 1, 4 
b. 1, 3, 4, 2 

c. 2, 4, 3, 1 
d. 2, 1, 3, 4 

e. 3, 1, 2, 4 

28 Pertanyaan berikut ini yang benar 
mengenai pubertas adalah ...... 

a. Rata-rata, laki-laki mencapai pubertas 
lebih dulu sebelum wanita 

b. Rata-rata, wanita mencapai pubertas 

lebih dulu sebelum laki-laki 
c. Laki-laki atau wanita mencapai 

pubertas lebih dulu tergantung pada 
makanan dan kondisi hidup 

d. Pubertas pada laki-laki dan wanita 

tercapai pada usia tidak jauh berbeda. 
e.  Laki-laki dan wanita mencapai 

pubertas secara bersamaan. 

C3 C 4 

29 Setelah terjadinya ovulasi maka akan 
terjadi proses yang menyebabkan dinding 
endometrium menebal. Proses yang tidak 

benar berkaitan dengan penebalan 
endometrium adalah ....... 

a. Karena ovulasi maka akan terbentuk 
folikel de Graff 

b. Folikel de Graff  akan berubah 

menjadi corpus leteum 
c. Penurunan produksi estrogen 

d. Peningkatan produksi progesteron 
oleh folikel de Graff 

e. Tumbuh pembuluh-pembuluh darah 

darah pada endometrium 

C4 C 4 

30 Syarat terjadinya kehamilan apabila 
terjadi fertilisasi. Pertanyaan yang benar 

yang berkaitan dengan fertilisasi adalah 
..... 
a. Penempelan zigot pada dinding tuba 

fallopi 
b. Penempelan embrio pada 

endometrium 
c.  Pertemuan sperma dan telur pada 

tuba fallopi 

d. Pertemuan sperma dan telur pada 

C4 C 4 
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vagina 
e. Pertemuan sperma dan telur pada 

uterus 
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ABSEN KELAS KONTROL 

NO NAMA 
PERTEMUAN 

1 2 3 4 

1 Asridyanti  A   

2 Atrianti Mustafa     

3 Isnawanti Putri     

4 Melany Artamevia A    

5 Muhammad Yunus Hasan     

6 Muh. Zidan Mubarak     

7 Nadya Azhima     

8 Nur Indasari  S S  

9 Nur Ishmah. As     

10 Nur Rahmi Yusnika     

11 Nur Wahida Jalil A    

12 Nurazizah     

13 Nurhikma     

14 Nurliana Rahmah     

15 Nurul Qalby Dwi Fayasa  I   

16 Putri Afrianti Azis     

17 Putri Ayu Hamdani     

18 Putri Satri  A   

19 Rahmatullah     

20 Riska Isnaeni     

21 Risya Annisa   A  

22 Ruslan     

23 Saldi A    

24 Siti Arifah Umniah     

25 Siti Hajar Nasir     
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ABSEN KELAS EKSPERIMEN 

NO NAMA 
PERTEMUAN 

1 2 3 4 

1 Ahmad Abyan Haris     

2 Ahmad Raihan Anugrah     

3 Amelia Alifyanda Putri     

4 Aprinsyah Usman     

5 Armitha Wulandari A    

6 Atika Fitriyanti     

7 Dwi Syahrani     

8 Fitrah Ramadhan     

9 Hadinda S    

10 Ibnu  Hajar   I  

11 Intan Permata Nara  A   

12 Khaerul Amri     

13 Lukmanul Hakim A    

14 M. Rafli Al-Qadri     

15 M. Syahrif Hidayat Nur     

16 Maahirah Nabilah     

17 Masriani  A   

18 Muadz Ibnu Dzabal     

19 Muh. Alfian Ramadhan A    

20 Muh. Aslan     

21 Muh. Fadil D     

22 Muh. Ilyas     

23 Muh. Rajul Syirat     

24 Muhammad Reza A    

25 Rezki Maulita     
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LAMPIRAN 

HASIL BELAJAR 
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DAFTAR NILAI PRETEST DAN POSTTEST KELAS KONTROL 

NO NAMA 
NILAI 

Pretest Posttest 

1 Asridyanti  40 67 

2 Atrianti Mustafa 67 84 

3 Isnawanti Putri  50 77 

4 Melany Artamevia 57 77 

5 Muhammad Yunus Hasan 47 70 

6 Muh. Zidan Mubarak 54 77 

7 Nadya Azhima 60 90 

8 Nur Indasari 40 70 

9 Nur Ishmah As 54 77 

10 Nur Rahmi Yusnika 47 70 

11 Nur Wahida Jalil 54 80 

12 Nurazizah 47 74 

13 Nurhikma 64 87 

14 Nurliana Rahmah 57 77 

15 Nurul Qalby. Dwi Fayasa 54 77 

16 Putri Afrianti Azis 64 87 

17 Putri Ayu Hamdani 50 80 

18 Putri Satri 57 77 

19 Rahmatullah 60 84 

20 Riska Isnaeni 50 74 

21 Risya Annisa 57 80 

22 Ruslan 60 84 

23 Saldi 54 77 

24 Siti Arifah Umniah 60 84 

25 Siti Hajar Nasir 57 80 
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DAFTAR NILAI PRETEST DAN POSTTEST KELAS EKSPERIMEN 

NO NAMA 
NILAI 

Pretest Posttest 

1 Ahmad Abyan Haris 47 77 

2 Ahmad Raihan Anugrah 60 90 

3 Amelia Alifyanda Putri 50 77 

4 Aprinsyah Usman 47 80 

5 Armitha Wulandari 50 84 

6 Atika Fitriyanti 50 77 

7 Dwi Syahrani 57 80 

8 Fitrah Ramadhan 47 77 

9 Hadinda 54 84 

10 Ibnu  Hajar 47 77 

11 Intan Permata Nara 50 80 

12 Khaerul Amri 37 77 

13 Lukmanul Hakim 57 84 

14 M. Rafli Al-Qadri 54 80 

15 M. Syahrif Hidayat Nur 47 77 

16 Maahirah Nabilah 60 90 

17 Masriani 54 80 

18 Muadz Ibnu Dzabal 44 77 

19 Muh. Alfian Ramadhan 57 87 

20 Muh. Aslan 44 77 

21 Muh. Fadil D 54 80 

22 Muh. Ilyas 57 80 

23 Muh. Rajul Syirat 44 77 

24 Muhammad Reza 54 80 

25 Rezki Maulita 54 80 
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PRETEST KELAS KONTROL – NILAI TERTINGGI 
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PRETEST KELAS EKSPERIMEN – NILAI TERTINGGI 
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PRETEST KELAS EKSPERIMEN – NILAI TERENDAH 
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POSTTEST KELAS KONTROL – NILAI TERTINGGI 
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POSTTEST KELAS KONTROL – NILAI TERENDAH 
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POSTTEST KELAS EKSPERIMEN – NILAI TERTINGGI 
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POSTTEST KELAS EKSPERIMEN – NILAI TERENDAH 
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ANALISIS DATA 
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ANALISIS DESKRIPTIF 

Descriptives 

 Kelas Statistic Std. Error 

Hasil 

Belajar 

Siswa 

Pre-test 

Eksperimen 

Mean 48,48 1,266 

95% Confidence Interval 

for Mean 

Lower Bound 45,87  

Upper Bound 51,09  

5% Trimmed Mean 48,51  

Median 47,00  

Variance 40,093  

Std. Deviation 6,332  

Minimum 37  

Maximum 60  

Range 23  

Interquartile Range 10  

Skewness -,005 ,464 

Kurtosis -,634 ,902 

Post-test 

Eksperimen 

Mean 86,56 1,052 

95% Confidence Interval 

for Mean 

Lower Bound 84,39  

Upper Bound 88,73  

5% Trimmed Mean 86,48  

Median 87,00  

Variance 27,673  

Std. Deviation 5,261  

Minimum 77  

Maximum 97  

Range 20  

Interquartile Range 7  

Skewness ,363 ,464 

Kurtosis -,335 ,902 

Pre-test 

Kontrol 

Mean 56,12 1,491 

95% Confidence Interval 

for Mean 

Lower Bound 53,04  

Upper Bound 59,20  

5% Trimmed Mean 56,38  

Median 57,00  

Variance 55,610  

Std. Deviation 7,457  

Minimum 40  
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Maximum 67  

Range 27  

Interquartile Range 9  

Skewness -,521 ,464 

Kurtosis -,209 ,902 

Post-test 

Kontrol 

Mean 80,80 1,038 

95% Confidence Interval 

for Mean 

Lower Bound 78,66  

Upper Bound 82,94  

5% Trimmed Mean 81,02  

Median 80,00  

Variance 26,917  

Std. Deviation 5,188  

Minimum 67  

Maximum 90  

Range 23  

Interquartile Range 6  

Skewness -,646 ,464 

Kurtosis ,851 ,902 
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UJI NORMALITAS 

Tests of Normality 

 

Kelas 

Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

 
Statistic Df Sig. Statistic df Sig. 

Hasil 

Belajar 

Siswa 

Pre-test Eksperimen ,152 25 ,137 ,953 25 ,290 

Post-test Eksperimen ,187 25 ,025 ,943 25 ,171 

Pre-test Kontrol ,147 25 ,172 ,944 25 ,181 

Post-test Kontrol ,159 25 ,105 ,943 25 ,169 

a. Lilliefors Significance Correction 
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UJI HOMOGENITAS 

Test of Homogeneity of Variance 

 

Levene 

Statistic df1 df2 Sig. 

Hasil Belajar 

Siswa 

Based on Mean 1,522 3 96 ,214 

Based on Median 1,130 3 96 ,341 

Based on Median and with 

adjusted df 

1,130 3 88,283 ,341 

Based on trimmed mean 1,419 3 96 ,242 
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UJI HIPOTESIS 

Uji N-Gain 

Descriptives 

 Kelas Statistic Std. Error 

N_Gain Kontrol Mean ,5433 ,03409 

95% Confidence 

Interval for Mean 

Lower Bound ,4730  

Upper Bound ,6137  

5% Trimmed Mean ,5550  

Median ,5405  

Variance ,029  

Std. Deviation ,17046  

Minimum ,00  

Maximum ,82  

Range ,82  

Interquartile Range ,17  

Skewness -1,251 ,464 

Kurtosis 3,248 ,902 

Eksperimen Mean ,7382 ,02162 

95% Confidence 

Interval for Mean 

Lower Bound ,6936  

Upper Bound ,7829  

5% Trimmed Mean ,7415  

Median ,7400  

Variance ,012  

Std. Deviation ,10810  

Minimum ,47  

Maximum ,93  

Range ,47  

Interquartile Range ,12  

Skewness -,272 ,464 

Kurtosis ,634 ,902 
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Independent Samples Test 

 

Levene's Test for 

Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df Sig. (2-tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Low er Upper 

N_Gain Equal 

variances 

assumed 

2,198 ,145 -4,828 48 ,000 -,19492 ,04037 -,27609 -,11375 

Equal 

variances 

not assumed 

  

-4,828 40,617 ,000 -,19492 ,04037 -,27647 -,11337 
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