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ABSTRAK 

 

Husnul Muthoharoh. S541302044. 2015. Pengembangan Multimedia Interaktif 

Pendidikan Kesehatan Reproduksi pada Remaja Tuna Rungu di SMALB 

Ma’arif Lamongan. Tesis. Surakarta: Program Studi Magister Kedokteran 

Keluarga, Program Pascasarjana, Universitas Sebelas Maret Surakarta. 

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Mengetahui keadaan media pembelajaran siswa 

tuna rungu di SMALB Ma’arif Lamongan; (2) Mengembangkan multimedia 

pendidikan kesehatan reproduksi remaja tuna rungu ; (3) Mengetahui keefektifan 

atau kelayakan multimedia ini dalam meningkatkan pengetahuan remaja tuna 

rungu terkait masalah kesehatan reproduksi 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian pengembangan (Research & 

Development) yang melibatkan 30 siswa di SMALB Lamongan. Sebelum 

diujicobakan, produk divalidasi oleh ahli materi dan ahli media. Aspek penilaian 

meliputi aspek materi, aspek pembelajaran, dan aspek media. Data yang diperoleh 

dianalisis secara deskriptif kuantitatif. 

Berdasarkan hasil analisa data, dapat disimpulkan bahwa: (1) Kebutuhan akan 

media pembelajaran kesehatan reproduksi untuk tuna rungu menjadi dasar bagi 

peneliti untuk mengembangkan multimedia interaktif; (2) Prosedur 

pengembangan dimulai dengan desain awal, validasi ahli, dan uji coba untuk 

mengetahui keefektifan atau kelayakan produk; (3) keefektifan produk ini dapat 

dilihat dari hasil analisa data dengan uji-t terhadap 20 siswa pada uji coba skala 

luas, dan didapatkan nilai t=3,258 sedangkan nilai t tabel=1,701 (t hitung>t tabel) 

yang berarti H0 ditolak. Sehingga bisa disimpulkan bahwa` ada perbedaan prestasi 

belajar antara kelompok kontrol yang tidak menggunakan multimedia 

pembelajaran interaktif dan kelompok eksperimen yang menggunakan multimedia 

interaktif.  

Hasil tersebut menunjukkan bahwa multimedia interaktif pendidikan kesehatan 

reproduksi remaja tuna rungu yang dikembangkan oleh peneliti dianggap layak 

untuk digunakan sebagai media pembelajaran. 

 

Kata kunci: Pengembangan, Multimedia, Kesehatan Reproduksi Remaja, Tuna 

Rungu 

xiii 
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ABSTRACT 

 

Husnul Muthoharoh. S541302044. 2015. Development of Interactive Multimedia 

Reproductive Health Education for Deaf Adolescent at SMALB Ma’arif 

Lamongan. Thesis. Surakarta: Study Program of Master’s Degree Family 

Medicine. Postgraduate Program. Sebelas Maret University of Surakarta. 

 

This research aims to: (1) Knowing situation of deaf student’s learning 

multimedia at SMALB Ma’arif Lamongan; (2) Develop multimedia reproductive 

health for deaf adolescent; (3) Knowing effectiveness or worthiness of this 

multimedia on increasing for deaf adolescent’s knowledge about reproductive 

health problems. 

Kind of this research is research and development which involved 30 students at 

SMALB Ma’arif Lamongan. Before try out this multimedia, the first product was 

validation from subject’s expert and media’s expert. Aspect which evaluated are 

subject aspect, learning aspect, and media aspect. Data was achieved, examined in 

a descriptive quantitative manner. 

According of data analysis crop, can concluded that: (1) Needed for reproductive 

health learning media for deaf become based for researcher to develop interactive 

multimedia; (2) Developing procedure start at first design, expert validation, and 

try out for knowing effectiveness or worthiness of product; (3) Worthiness of 

product can look from data analysis crop with t-test from 20 students at wide scale 

try out and t value t=3,258while t-table= 1,701 (t-test>t-table), it means H0 is 

refused. So the conclusion, there are differences of achievement learning between 

control group that not use multimedia interactive learning and experiment group 

that use multimedia interactive. 

This result show that interactive multimedia reproductive health for deaf 

adolescent that developed by researcher proper for used as media learning. 

 

 

Keywords: Development, Multimedia, Reproductive Health for Adolescent, Deaf 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Kepedulian pemerintah terhadap masalah kesehatan reproduksi remaja 

cenderung semakin tinggi. Hal ini disebabkan antara lain karena berbagai 

masalah yang dihadapi remaja semakin kompleks. Masa remaja sangat erat 

kaitannya dengan perkembangan psikis pada periode yang dikenal sebagai 

pubertas serta diiringi dengan perkembangan seksual. Kondisi ini 

menyebabkan remaja menjadi rentan terhadap masalah-masalah perilaku 

berisiko, seperti melakukan hubungan seks sebelum menikah dan 

penyalahgunaan napza, yang keduanya dapat membawa risiko terhadap 

penularan HIV dan AIDS. Kompleksitas permasalahan remaja tersebut perlu 

mendapat perhatian secara terus menerus baik dari pihak pemerintah, LSM, 

masyarakat, maupun keluarga, guna menjamin kualitas generasi mendatang 

(BKKBN, 2008). 

Kesehatan remaja menurut WHO adalah suatu keadaan fisik, mental, 

dan sosial yang utuh, bukan hanya bebas dari penyakit atau kecacatan dalam 

segala aspek yang berhubungan dengan sistem reproduksi, fungsi, serta 

prosesnya. Kesehatan reproduksi didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana 

manusia dapat menikmati kehidupan seksualnya serta mampu menjalankan 

fungsi dan proses reproduksi secara sehat dan aman (WHO, 2012).   

Masyarakat internasional secara konsisten telah mengukuhkan hak-hak 

remaja akan informasi tentang kesehatan reproduksi remaja (KRR) yang benar 
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dan pelayanan kesehatan reproduksi (KR) termasuk konseling saat 

International Conference on Population and Development (ICPD) tahun 1994. 

Masyarakat internasional juga   mengingatkan kembali bahwa hak dan 

tanggung jawab orang tua adalah membimbing termasuk tidak menghalangi 

anak remajanya untuk mendapatkan akses terhadap pelayanan dan informasi 

yang mereka butuhkan tentang kesehatan reproduksi yang baik (Intan, 2012). 

Pemahaman remaja akan kesehatan reproduksi menjadi bekal remaja 

dalam berperilaku sehat dan bertanggung jawab, namun tidak semua remaja 

memperoleh informasi yang cukup dan benar tentang kesehatan reproduksi. 

Keterbatasan pengetahuan dan pemahaman ini dapat membawa remaja kearah 

perilaku beresiko. Dalam hal inilah bagi para ahli dalam bidang ini 

memandang perlu adanya pengertian, bimbingan, dan dukungan dari 

lingkungan sekitarnya agar dalam sistem perubahan tersebut terjadi 

pertumbuhan dan perkembangan yang sehat sedemikian rupa sehingga kelak 

remaja menjadi manusia dewasa yang sehat secara jasmani, rohani, dan sosial 

(Intan, 2012). 

Perkembangan remaja tunarungu pun mempunyai masalah tersendiri. 

Mereka mengalami kesulitan emosi yang lebih besar dibandingkan dengan 

mereka yang tidak menderita kecacatan. Hal ini dapat terjadi karena mereka 

mempunyai hambatan dalam aktivitas-aktivitas tertentu ketika di sisi lain  

teman-teman lainnya yang tidak cacat dapat melakukannya dengan baik. 

Mereka juga mempunyai konsep diri yang kurang baik yang disebabkan oleh 

kekurangan yang dideritanya. Karena adanya hambatan tersebut, mereka 
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merasa dikucilkan dan tidak merasa diterima jika berhubungan dengan orang 

lain (Neisworth dalam Mangunsong, 1998). 

Mereka mengalami kesulitan tersendiri untuk berkomunikasi secara 

luas karena keterbatasan bahasa yang mereka gunakan. Di samping tidak 

dimengerti oleh orang lain, tunarungu sukar memahami orang lain sehingga 

tidak jarang mereka merasa terkucil dari lingkungan sosial atau terisolasi 

(Uden dalam Bunawan 2000). Keterbatasan mereka mempengaruhi tunarungu 

dari segi kemampuan mental atau kognitif (meliputi kecerdasan, daya ingat, 

dan daya abstraksi), bahasa, serta emosi dan sosial. 

Keterbatasan bahasa remaja tunarungu menyulitkan mereka dalam 

memahami lambang dan aturan bahasa. Interdependensi antara pendengaran 

dengan perkembangan bahasa sangat besar dan merupakan masalah yang 

besar bagi remaja tunarungu. Struktur kalimat yang dipergunakan remaja 

tunarungu lebih sederhana apabila dibandingkan dengan remaja mendengar. 

Hal itu terlihat jelas dalam bahasa lisan maupun tulisan. 

Keterlambatan remaja tunarungu dalam bidang kognitif lebih 

disebabkan kurangnya pengalaman dalam dunia nyata dan bahwa hal itu 

secara tidak langsung merupakan akibat kemiskinan bahasa yang membatasi 

mereka dalam kesempatan mengembangkan interaksi sehingga membatasi 

pengalamannya pula. Bahasa merupakan suatu faktor yang penting dalam 

perkembangan kontak dan interaksi sosial. Bahasa merupakan alat utama 

untuk mengkristalkan dan menstruktur pengalaman jadi kemampuan bahasa 

yang terbatas akan membatasi pula kemampuan untuk mengintegerasikan 

pengalaman (Bunawan, 2000). 
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Kemampuan berbahasa mereka terbatas dengan sesuatu yang konkret. 

Mereka kesulitan untuk menjelaskan atau memahami sesuatu yang abstrak, 

sesuau yang berhubungan dengan konsep-sonsep belaka karena tidak 

terwakilkan oleh bahasanya. Walaupun mereka mempunyai tingkat inteligensi 

yang sama dengan orang normal, mereka tetap mengalami kesulitan dalam 

perkembangannya. 

Selain itu, masalah perkembangan bahasa ini juga menimbulkan 

masalah lain, seperti pemerkosaan. Pendengaran yang kurang bagus dan 

kesulitan untuk mengemukakan perasaan dan pikiran pun seringkali 

dimanfaatkan dengan alih-alih tidak mampu menceritakan dengan jelas 

kejadian perkosaan. Selain itu, tingkat pendidikan tunarungu yang masih 

diremehkan juga mendiskriminasi mereka sebagai golongan yang tidak 

mengerti dan dianggap bisa dibohong-bohongi. 

Kasus tersebut menghantarkan kita pada kesadaran akan pentingnya 

pendidikan kesehatan reproduksi remaja bagi tunarungu. Dengan segala 

keterbatasannya, mereka tetap harus mengetahui akan sistem, fungsi, dan 

proses reproduksi yang akan mengantarkan mereka kepada rasa tanggung 

jawab akan kesehatan mereka dan menjauhkan mereka dari pelecehan seksual. 

Pengetahuan tentang KRR bagi tunarungu harus dieksplorasi lebih lanjut. 

Perkembangan kemampuan bahasa dan komunikasi anak tunarungu 

terutama tunarungu total tentu tidak mungkin untuk sampai pada penguasaan 

bahasa melalui pendengarannya, melainkan harus melalui penglihatannya dan 

memanfaatkan sisa pendengarannya. Dengan pemilihan media yang tepat, 
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maka penyampaian informasi terkait kesehatan reproduksi bisa diterima 

remaja tunarungu dengan baik. 

Media pembelajaran bagi tunarungu bisa dikembangkan untuk 

memudahkan mereka dalam memahami suatu konsep. Multimedia bisa 

menjadi alternatif untuk mengembangkan pengalaman belajar siswa terutama 

dengan kebutuhan khusus. Menurut Pujiriyanto (2012), dengan 

dimanfaatkannya multimedia yang tepat dan sesuai tujuan pembelajaran maka 

bisa mengembangkan model mental yang sesuai hingga memudahkan proses 

belajar lebih lanjut. 

Berdasarkan permasalahan di atas, peneliti tertarik untuk 

mengembangkan multimedia interaktif pendidikan kesehatan reproduksi bagi 

remaja tunarungu. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana keadaan media pembelajaran tunarungu di SMALB Ma’arif 

Lamongan? 

2. Bagaimana mengembangkan multimedia pendidikan kesehatan reproduksi 

remaja tunarungu di SMALB Ma’arif Lamongan? 

3. Bagaimana keefektifan atau kelayakan multimedia ini dalam  

meningkatkan pengetahuan remaja di SMALB Ma’arif Lamongan 

mengenai kesehatan reproduksi? 
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C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian pengembangan ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui keadaan media pembelajaran tunarungu di SMALB 

Ma’arif Lamongan? 

2. Untuk mengembangkan multimedia pendidikan kesehatan reproduksi 

remaja tunarungu di SMALB Ma’arif Lamongan? 

3. Untuk mengetahui keefektifan atau kelayakan multimedia ini dalam  

meningkatkan pengetahuan remaja di SMALB Ma’arif Lamongan 

mengenai kesehatan reproduksi? 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian pengembangan ini dilakukan untuk memperoleh beberapa 

manfaat, diantaranya yaitu: 

1. Manfaat teoritis 

Memberikan kontribusi intelektual terhadap dunia pendidikan dan 

kesehatan.  

2. Manfaat praktis 

a. Untuk memberikan sumbangan pemikiran dan motivasi bagi para 

pemerhati pendidikan dan kesehatan, baik kalangan pendidik, tenaga 

kesehatan, orang tua, maupun masyarakat yang memiliki ketertarikan 

terhadap dunia pendidikan dan kesehatan untuk mengembangkan 

multimedia pembelajaran bagi tunarungu 
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b. Memberikan  alternatif pengembangan multimedia pendidikan 

kesehatan reproduksi dalam meningkatkan pemahaman remaja 

tunarungu terkait masalah kesehatan reproduksi 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Kajian teori 

1. Multimedia Pembelajaran Interaktif 

a. Pengertian Multimedia Pembelajaran Interaktif 

Menurut Munir (2013), multimedia berasal dari bahasa latin, yaitu 

nouns yang berarti banyak atau macam-macam dan medium yang berarti 

perantara atau sesuatu yang dipakai untuk menghantarkan, menyampaikan, 

atau membawa sesuatu yang dipakai untuk menghantarkan, 

menyampaikan, dan membawa sesuatu.  

Menurut Daryanto (2013), multimedia terbagi menjadi dua 

kategori, yaitu multimedia linier dan multimedia interaktif. Multimedia 

linier adalah suatu multimedia yang tidak dilengkapi dengan alat 

pengontrol apapun yang dapat dioperasika oleh pengguna. Multimedia ini 

berjalan sekuensial (berurutan), contohnya: TV dan film. Sedangkan 

multimedia interaktif adalah suatu multimedia yang dilengkapi dengan alat 

pengontrol yang dapat dioperasikan oleh pengguna sehingga pengguna 

dapat memilih apa yang dikehendaki untuk proses selanjutnya, contohnya: 

pembelajaran interaktif, aplikasi game, dan sebagainya. 

Menurut Hofstetter dalam Munir (2013), multimedia interaktif 

adalah pemanfaatan komputer untuk menggabungkan teks, grafik, audio, 

gambar bergerak (video dan animasi) menjadi satu kesatuan dengan link 
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dan tool yang tepat sehingga memungkinkan pemakai multimedia dapat 

melakukan navigasi, berinteraksi, berkreasi, dan berkomunikasi. 

Menurut Munir  (2013), multimedia merupakan perpaduan 

berbagai media (format file) yang berupa teks, gambar, grafik, sound, 

animasi, video, interaksi, dan lain-lain yang telah dikemas menjadi file 

digital (komputerisasi), digunakan untuk menyampaikan atau 

menghantarkan pesan kepada publik. Sedangkan pengertian interaktif 

terkait dengan komunikasi dua arah atau lebih dari komponen-komponen 

komunikasi. Komponen komunikasi dalam multimedia interaktif (berbasis 

komputer) adalah hubungan antara manusia (sebagai user atau pengguna 

produk) dan komputer (software atau aplikasi atau produk dalam format 

file tertentu, biasanya dalam bentuk CD). Dengan demikian, produk atau 

CD atau aplikasi yang diharapkan memiliki hubungan dua arah atau timbal 

balik antara software atau aplikasi dengan usernya. Interaktifitas dalam 

multimedia meliputi: (1) pengguna (user) dilibatkan untuk berinteraksi 

dengan program aplikasi; (2) aplikasi informasi interaktif  bertujuan agar 

pengguna bisa mendapatkan hanya informasi yang diinginkan saja tanpa 

harus “melahap” semuanya. 

Berdasarkan pengertian multimedia dan interaktif tersebut, maka 

dapat disimpulkan bahwa multimedia interaktif adalah tampilan 

multimedia yang dirancang oleh desainer agar memenuhi fungsi 

menginformasikan pesan dan memiliki interaktifitas kepada penggunanya. 
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Bila pengguna (user) mendapatkan keleluasaan dalam mengontrol 

multimedia tersebut, maka hal inilah yang disebut multimedia interaktif. 

b. Elemen Multimedia Interaktif 

Menurut Green & Brown dalam Munir (2013), ada lima elemen 

atau teknologi utama dalam multimedia interaktif, yaitu: teks, grafik, 

audio, video, dan animasi. Selain itu, interaktivitas juga merupakan bagian 

dari elemen yang diperlukan untuk melengkapi proses komunikasi 

interaktif dalam penggunaan multimedia. Setiap elemen ini memiliki 

peranan masing-masing dalam mewujudkan informasi yang menarik dan 

berkesan. Interaktivitas bukanlah medium. Interaktivitas adalah rancangan 

dibalik suatu program multimedia. Interakivitas memungkinkan seseorang 

untuk mengakses berbagai macam bentuk media atau jalur di dalam 

program multimedia sehingga program tersebut lebih berarti dan lebih 

memberikan kepuasan bagi pengguna.  

c. Kelebihan Multimedia Interaktif 

Menurut Munir (2013), kelebihan menggunakan multimedia 

interaktif dalam pembelajaran diantaranya yaitu: 

1) Sistem pembelajaran lebih inovatif dan interaktif 

2) Pendidik akan selalu dituntut untuk kreatif inovatif dalam mencari 

terobosan pembelajaran 

3) Mampu menggabungkan antara teks, gambar, audio, musik, animasi 

gambar, atau video dalam satu kesatuan yang saling mendukung guna 

tercapainya tujuan pembelajaran 
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4) Menambah motivasi peserta didik selama proses belajar mengajar 

hingga didapatkan tujuan pembelajaran yang diinginkan 

5) Mampu menvisualisasikan materi yang selama ini sulit untuk 

diterangkan hanya sekedar dengan penjelasan atau alat peraga yang 

konvensional. 

6) Melatih peserta didik lebih mandiri dalam mendapatkan ilmu 

pengetahuan  

d. Karakteristik Multimedia Interaktif dalam Pembelajaran 

Karakteristik multimedia interaktif dalam pembelajaran  menurut 

Munir (2013), adalah: 

1) Memiliki lebih dari satu media yang konvergen, misalnya 

menggabungkan unsur audio dan visual 

2) Bersifat interaktif, memiliki kemampuan untuk mengakomodasi respon 

pengguna 

3) Bersifat mandiri, memberi kemudahan dan kelengkapan isi sehingga 

pengguna bisa menggunakan tanpa bimbingan orang lain 

e. Kriteria Kelayakan Bahan Ajar Multimedia Interaktif   

Menurut Chee & Wong (2003), untuk mengetahui kualitas 

multimedia pembelajaran dapat ditinjau dari Sembilan indikator yaitu: 

1) Appropriateness, materi harus sesuai dengan karakteristik peserta didik 

dan kurikulum setempat 
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2) Accuracy, currency, and clarity, materinya akurat, up-to-date, 

memudahkan penjelasan konsep, valid, dan tidak membias, serta sesuai 

dengan perkembangan peserta didik 

3) Screen presentation and design, tampilan layar menggunakan 

kombinasi warna, gambar, dan tulisan yang padu dan serasi 

4) Teks, jenis font, ukuran font, dan spasi disesuaikan dengan layar 

sehingga mudah dibaca oleh peserta didik 

5) Graphics, penggunaan gambar, diagram, foto, dan grafik harus 

mendukung proses pembelajaran, sederhana tanpa membiaskan 

konsep, dapat memotivasi peserta didik, dan berhubungan dengan 

materi yang disampaikan 

6) Colour, penggunaan komposisi, kombinasi, dan resolusi warna yang 

tepat dan serasi 

7) Animation, penggunaan animasi yang tepat untuk memberikan ilustrasi 

proses terjadinya sesuatu dengan tepat 

8) Audio, untuk membawa peserta didik kepada nuansa pembelajaran 

yang menyenangkan 

9) Video clip, dengan memberikan contoh langsung aplikasi dari suatu 

ilmu yang dipelajari serta dapat menjelaskan suatu konsep yang sulit 

dijelaskan dengan media lain  
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2. Kesehatan Reproduksi Remaja 

a. Pengertian Remaja 

Tahap remaja menurut Soetjiningsih (2004) adalah masa transisi 

antara masa anak dan dewasa, dimana terjadi pacu tumbuh (growth spurt), 

timbul ciri-ciri seks sekunder, tercapai fertilitas, dan terjadi perubahan-

perubahan psikologis serta kognitif.  

Berdasarkan umur kronologis dan berbagai kepentingan, terdapat 

berbagai definisi tentang remaja, yaitu: 

1) Pada buku-buku pediatri, pada umumnya mendefinisikan remaja 

adalah apabila seorang anak telah mencapai umur 10-18 tahun untuk 

anak perempuan dan 12-20 tahun untuk anak laki-laki 

2) Menurut Undang-Undang No. 4 tahun 1979 mengenai kesejahteraan 

anak, remaja adalah individu yang belum mencapai 21 tahun dan 

belum menikah 

3) Menurut Undang-Undang Perburuhan, anak dianggap remaja apabila 

telah mencapai umur 16-18 tahun atau sudah menikah dan mempunyai 

tempat untuk tinggal 

4) Menurut UU Perkawinan No. 1 tahun 1974, anak dianggap sudah 

remaja apabila cukup matang untuk menikah, yaitu umur 16 tahun 

untuk anak perempuan dan 19 tahun untuk anak laki-laki 

5) Menurut WHO, remaja adalah anak umur 10-18 tahun. 

b. Karakteristik Remaja Berdasarkan Umur 
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Karakteristik remaja bedasarkan umur menurut Kumalasari (2012) 

adalah sebagai berikut: 

1) Masa remaja awal (10-12 tahun): 

a) Lebih dekat dengan teman sebaya 

b) Ingin bebas 

c) Lebih banyak memperhatikan keadaan tubuhnya 

d) Mulai berpikir abstrak 

2) Masa remaja pertengahan (13-15 tahun) 

a) Mencari identitas diri 

b) Timbul keinginan untuk berkencan 

c) Mempunyai rasa cinta yang mendalam 

d) Mengembangkan kemampuan berpikir abstrak 

e) Berkhayal tentang aktivitas seks 

3) Masa remaja akhir (17-21 tahun) 

a) Pengungkapan kebebasan diri 

b) Lebih selektif dalam memilih teman sebaya 

c) Mempunyai citra tubuh (body immage) terhadap dirinya sendiri 

d) Dapat mewujudkan rasa cinta 

c. Perubahan Kejiwaan pada Masa Remaja 

Menurut Kumalasari (2012), perubahan-perubahan yang berkaitan 

dengan kejiwaan remaja adalah sebagai berikut: 

1) Perubahan emosi 
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a) Sensitif: perubahan-perubahan kebutuhan, konflik nilai antara 

keluarga dengan lingkungan dan perubahan fisik menyebabkan 

remaja sangat sensitif, misalnya mudah menangis, cemas, frustasi, 

dan sebaliknya bisa tertawa tanpa alasan yang jelas. Utamanya 

sering terjadi pada remaja putrid, terlebih sebelum menstruasi. 

b) Mudah bereaksi bahkan agresif terhadap gangguan atau rangsangan 

luar yang memengaruhinya, sering bersikap irasional, mudah 

tersinggung sehingga mudah terjadi perkelahian atau tawuran pada 

anak laki-laki, suka mencari perhatian, dan bertindak tanpa berpikir 

terlebih dahulu. 

c) Ada kecenderungan tidak patuh pada orang tua dan lebih senang 

pergi bersama dengan temannya daripada tinggal di rumah. 

2) Perkembangan intelegensi 

a) Cenderung mengembangkan cara bepikir abstrak, suka 

memberikan kritik. 

b) Cenderung ingin mengetahui hal-hal baru sehingga muncul 

perilaku ingin mencoba-coba. 

d. Pengertian Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) 

Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) secara umum didefinisikan 

sebagai kondisi sehat dari sistem, fungsi, dan proses alat reproduksi yang 

dimiliki oleh remaja, yaitu laki-laki dan wanita usia 10-24 tahun 

(BKKBN-UNICEF, 2004). 
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Beberapa faktor yang mendasari mengapa KRR menjadi isu penting 

adalah sebagai berikut: 

1) Pengetahuan remaja tentang kesehatan reproduksi remaja masih sangat 

rendah. Hanya 17,1% wanita dan 10,4% laki-laki yang mengetahui 

secara benar tentang masa subur dan risiko kehamilan. Remaja wanita 

dan laki-laki usia 15-24 tahun yang mengetahui kemungkinan hamil 

dengan hanya sekali berhubungan seksual masing-masing berjumlah 

55,2% dan 52%. 

2) Akses pada informasi yang benar tentang kesehatan reproduksi sangat 

terbatas, baik dari orang tua, sekolah, maupun media massa. Budaya 

“tabu” dalam pembahasan seksualitas menjadi kendala yang kuat 

dalam hal ini. Masih belum memadainya jumlah PIK-KRR secara 

benar menyebabkan akses informasi menjadi rendah. 

3) Informasi menyesatkan yang memicu kehidupan seksualitas remaja 

semakin meningkat dari berbagai media. Apabila tidak disertai oleh 

tingginya pengetahuan yang tepat, dapat memicu perilaku seksual 

bebas yang tidak bertanggung jawab. 

4) Kesehatan reproduksi berdampak panjang. Keputusan-keputusan yang 

berkaitan dengan kesehatan reproduksi mempunyai konsekuensi atau 

akibat jangka panjang dalam perkembangan dan kehidupan sosial 

remaja. Kehamilan tidak diinginkan (KTD) berdampak pada 

kesinambungan pendidikan, khususnya remaja putri. Remaja tertular 
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HIV karena hubungan seksual tidak aman sehingga mengakhiri masa 

depan yang sehat dan berkualitas. 

5) Status KRR yang rendah akan merusak masa depan remaja, seperti 

pernikahan, kehamilan, serta seksual aktif sebelum menikah, juga 

terinfeksi HIV dan penyalahgunaan narkoba. 

 

e. Faktor- faktor yang Mempengaruhi Kesehatan Reproduksi Remaja 

(KRR)   

Menurut Depkes (2007), keadaan yang berpengaruh buruk terhadap 

KRR: 

1) Masalah gizi, yang meliputi anemia dan kurang energi kronis, 

pertumbuhan yang terhambat pada remaja putrid yang mengakibatkan 

kesempitan panggul 

2) Masalah pendidikan, meliputi buta huruf dan pendidikan rendah dapat 

mengakibatkan remaja kurang mampu memenuhi kebutuhan fisik 

dasar ketika berkeluarga dan akan berpengaruh buruk terhadap derajat 

kesehatan diri dan keluarganya 

3) Masalah lingkungan dan pekerjaan; lingkungan dan suasana kerja yang 

kurang memperhatikan kesehatan remaja, lingkungan sosial yang 

kurang sehat dapat menghambat bahkan merusak kesehatan fisik, 

mental, dan emosional remaja 

4) Masalah seks dan seksualitas; pengetahuan yang tidak lengkap dan 

tidak tepat tentang masalah seksualitas, kurangnya bimbingan untuk 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



18 

 

bersikap positif dalam hal yang berkait dengan seksualitas, 

penyalahgunaan dan ketergantungan NAPZA, yang mengarah pada 

penularan HIV/AIDS melalui jarum suntik dan seks bebas, 

penyalahgunaan seksual, kehamilan remaja, kahamilan pranikah 

5) Masalah kesehatan reproduksi; ketidakseimbangan secara fisik dan 

mental, resiko komplikasi dan kematian ibu dan  bayi lebih besar, 

kehilangan kesempatan untuk pengembangan diri remaja, resiko 

bertambah untuk melakukan aborsi yang tidak aman 

3. Tunarungu 

a. Pengertian Tunarungu 

Tunarungu menurut Somantri (2006), dapat diartikan sebagai suatu 

keadaan kehilangan pendengaran yang mengakibatkan seseorang tidak 

dapat menangkap berbagai rangsangan, terutama melalui indera 

pendengarannya. 

Andreas Dwidjosumarto dalam Somantri (2006) mengemukakan 

bahwa seseorang yang tidak atau kurang mampu mendengar suara 

dikatakan tunarungu. Ketunarunguan dibagi menjadi dua kategori yaitu 

tuli (deaf) dan kurang dengar (low of hearing). Tuli adalah mereka yang 

indera pendengarannya mengalami kerusakan dalam taraf berat sehingga 

pendengarannya tidak berfungsi lagi. Sedangkan kurang dengar adalah 

mereka yang indera pendengarannya mengalami kerusakan tetapi masih 

dapat berfungsi untuk mendengar, baik denagn maupun tanpa 

menggunakan alat bantu dengar (hearing aids). 
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Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa tunarungu adalah 

mereka yang kehilangan pendengaran baik sebagian maupun seluruhnya 

yang menyebabkan pendengarannya tidak memiliki nilai fungsional dalam 

kehidupannya sehari-hari.  

 

b. Klasifikasi Tunarungu 

1) Klasifikasi secara etiologis 

Yaitu pembagian berdasarkan sebab-sebab. Dalam hal ini 

menurut Somantri (2006) menyebutkan bahwa penyebab 

ketunarunguan ada beberapa faktor, yaitu: 

a) Pada saat sebelum dilahirkan 

(1) Salah satu atau kedua orang tua anak menderita tunarungu atau 

mempunyai gen sel pembawa sifat abnormal, misalnya 

dominant genes, recesive gene, dan lain-lain. 

(2) Karena penyakit. Sewaktu ibu mengandung, terserang suatu 

penyakit terutama penyakit-penyakit yang diderita pada saat 

kehamilan trimester pertama yaitu pada saat pembentukan 

ruang telinga. Penyakit itu adalah rubella, morbili, dan lain-

lain. 

(3) Karena keracunan obat-obatan. Pada saat kehamilan, ibu 

meminum obat-obatan terlalu banyak, ibu seorang pecandu 

alkohol, atau ibu yang tidak menghendaki kehadiran anaknya 
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sehingga ia meminum obat penggugur kandungan. Hal ini 

dapat menyebabkan ketunarunguan pada anak yang dilahirkan  

b) Pada saat kelahiran 

(1) Sewaktu melahirkan, ibu mengalami kesulitan sehingga 

persalinan dibantu alat penyedot (vacum ekstraksi) 

(2) Prematuritas, yakni bayi yang lahir sebelum waktunya 

c) Pada saat setelah kelahiran 

(1) Ketulian yang terjadi karena infeksi, misalnya infeksi pada otak 

(meningitis) atau infeksi umum 

(2) Karena kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan alat 

pendengaran bagian dalam, misalnya karena jatuh. 

2) Klasifikasi menurut tarafnya 

Klasifikasi menurut tarafnya dapat diketahui dengan tes 

audiometris. Menurut Andreas Dwidjosumarto dalam Somantri (2006), 

klasifikasi untuk kepentingan pendidikan ketunarunguan adalah 

sebagai berikut: 

a) Tingkat I 

Kehilangan kemampuan mendengar antara 35 sampai 54 dB. 

Penderita hanya memerlukan latihan berbicara dan bantuan 

mendengar secara khusus.  

b) Tingkat II 

Kehilangan kemampuan mendengar antara 55 sampai 69 dB. 

Penderita kadang-kadang memerlukan penempatan sekolah secara 
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khusus, dalam kebiasaan sehari-hari memerlukan latihan berbicara, 

dan bantuan latihan berbahasa secara khusus.   

c) Tingkat III 

Kehilangan kemampuan mendengar antara 70 sampai 89 dB. 

d) Tingkat IV 

Kehilangan kemampuan mendengar 90 dB ke atas. 

Penderita dari tingkat I dan II dikatakan mengalami ketulian. 

Dalam kebiasaan sehari-hari mereka sesekali latihan berbicara, 

mendengar, berbahasa, dan memerlukan pelayanan pendidikan secara 

khusus. Anak yang kehilangan kemampuan mendengar dari tingkat III 

dan IV pada hakekatnya memerlukan pelayanan pendidikan khusus.  

c. Pengaruh pendengaran pada perkembangan bicara dan bahasa 

Menurut Somantri (2006), perkembangan kemampuan bahasa dan 

komunikasi anak tunarungu terutama yang tergolong tunarungu total tentu 

tidak akan mungkin untuk sampai pada penguasaan bahasa melalui 

pendengarannya, melainkan harus melalui penglihatannya dan 

memanfaatkan sisa pendengarannya. Oleh sebab itu, komunikasi bagi anak 

tunarungu mempergunakan segala aspek yang ada pada dirinya. Adapun 

media komunikasi yang dapat digunakan adalah sebagai berikut: 

a. Bagi anak tunarungu yang mampu bicara, tetap menggunakan bicara 

sebagai media dan membaca ujaran sebagai sarana penerimaan dari 

pihak tunarungu. 
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b. Menggunakan media tulisan dan membaca sebagai sarana 

penerimaannya. 

c. Menggunakan isyarat sebagai media. 

d. Perkembangan kognitif 

Pada umumnya, inteligensi anak tunarungu secara potensial sama 

dengan anak normal, tetapi secara fungsional perkembangannya 

dipengaruhi oleh tingkat kemampuan berbahasanya, keterbatasan 

informasi, dan daya abstraksi anak. Perkembangan kognitif anak 

tunarungu sangat dipengaruhi oleh perkembangan bahasa, sehingga 

hambatan pada bahasa akan menghambat perkembangan inteligensi anak 

tunarungu (Somantri, 2006). 

Menurut Somantri (2006), kerendahan tingkat inteligensi tunarungu 

bukan berasal dari hambatan intelektualnya yang rendah melainkan secara 

umum karena inteligensinya tidak mendapat kesempatan untuk 

berkembang. Pemberian bimbingan yang teratur terutama dalam 

kecakapan berbahasa akan dapat membantu perkembangan inteligensi 

anak tunarungu. Tidak semua aspek inteligensi anak tunarungu terhambat. 

Aspek inteligensi yang terhambat perkembangannya ialah yang bersifat 

verbal, misalnya merumuskan pengertian, menghubungkan menarik 

kesimpulan, dan meramalkan kejadian. Aspek inteligensi yang bersumber 

dari penglihatan dan yang berupa motorik tidak banyak mengalami 

hambatan, tetapi justru berkembang lebih cepat. 

e. Perkembangan emosi 
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Somantri (2006) menyebutkan bahwa kekurangan akan pemahaman 

bahasa lisan atau tulisan sering kali menyebabkan anak tunarungu 

menafsirkan sesuatu secara negatif atau salah, dan ini sering menjadi 

tekanan bagi emosinya. Tekanan pada emosinya itu dapat menghambat 

perkembangan pribadinya dengan menampilkan sikap menutup diri, 

bertindak agresif, atau sebaliknya menmpakkan kebimbangan dan keragu-

raguan. Emosi anak tunarungu selalu bergolak di satu pihak karena 

kemiskinan bahasanya dan di pihak lain karena pengaruh dari luar yang 

diterimanya. 

f. Perkembangan sosial  

Pada umumnya, lingkungan melihat mereka sebagai individu yang 

memiliki kekurangan dan menilainya sebagai seseorang yang kurang 

berkarya. Dengan lingkungan yang demikian, anak tunarungu merasa 

benar-benar kurang berharga dan memberikan pengaruh yang besar 

terhadap fungsi sosialnya. Dengan adanya hambatan dalam perkembangan 

sosial ini mengakibatkan pula pertambahan minimnya penguasaan bahasa 

dan kecenderungan menyendiri serta memiliki sifat egosentris.  

g. Masalah-masalah dan dampak ketunarunguan 

1) Bagi anak tunarungu sendiri 

Sehubungan dengan karakteristik tunarungu, yaitu miskin dalam 

kosakata, sulit memahami kata-kata abstrak, sulit mengartikan kata-

kata yang mengandung kiasan, adanya gangguan bicara, maka hal-hal 

tersebut merupakan sumber masalah pokok bagi anak tunarungu. 
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2) Bagi keluarga 

Lingkungan keluarga merupakan factor yang mempunyai 

pengaruh penting dan kuat terhadap perkembangan anak terutama anak 

luar biasa. Berhasil tidaknya anak tunarungu melaksanakan tugasnya 

sangat tergantung pada bimbingan dan pengaruh keluarga. Tidaklah 

mudah bagi orang tua untuk menerima kenyataan bahwa anaknya 

menderita kelainan atau cacat. Reksi pertama saat orang tua 

mengetahui bahwa anknya menderita tunarungu adalah merasa 

terpukul dan bingung. Reaksi ini kemudian diikuti dengan reaksi lain. 

Reaksi-reaksi yang tampak biasanya dibedakan atas bermacam-macam 

pola, yaitu: 

1) Timbulnya rasa bersalah atau berdosa. 

2) Orang tua menghadapi cacat anaknya dengan perasaan kecewa 

karena tidak memenuhi harapannya. 

3) Orang tua malu menghadapi kenyataan bahwa anaknya berbeda 

dari anak-anak lain 

4) Orang tua menerima anaknya beserta keadaannya sebagaimana 

mestinya. 

3) Bagi masyarakat 

Pada umumnya, orang masih berpendapat bahwa anak tunarungu 

tidak dapat berbuat apapun. Pandangan yang semacam ini sangat 

merugikan anak tunarungu. Karena adanya pandangan ini, biasanya 

dapat kita lihat sulitnya anak tunarungu untuk memperoleh lapangan 
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pekerjaan. Kesulitan memperoleh pekerjaan di masyarakat 

mengakibatkan timbulnya kecemasan, baik dari anak itu sendiri 

maupun dari keluarganya, sehingga lembaga pendidikan dianggap 

tidak dapat berbuat sesuatu karena anak tidak dapat bekerja 

sebagaimana mestinya. 

4) Bagi penyelenggara pendidikan 

Perhatian akan kebutuhan pendidikan bagi anak tunarungu 

tidaklah dapat dikatakan kurang karena terbukti bahwa anak tunarungu 

telah banyak mengikuti pendidikan sepanjang lembaga pendidikan itu 

dapat dijangkaunya.   

 

B. Kerangka Berpikir 

Media dan bahan ajar yang tepat sangat dibutuhkan untuk menunjang 

proses belajar mengajar sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Siswa tuna 

rungu sangat membutuhkan media yang tepat untuk memudahkan mereka 

dalam memahami materi yang disampaikan oleh guru, hal ini disebabkan 

karena mereka memiliki keterbatasan sehingga dalam hal pemahaman mereka 

terhadap materi yang disampaikan oleh guru, berbeda dengan orang lain pada 

umumnya. Pembelajaran yang selama ini diterapkan di SMALB masih 

menggunakan sistem yang konvensional sehingga siswa kurang begitu 

termotivasi dalam mengikuti pembelajaran, selain itu siswa akan lebih lama 

dalam memahami materi yang diberikan karena guru masih menggunakan cara 

konvensional yaitu dengan ceramah. 
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Melihat kondisi pembelajaran yang demikian, peneliti tertarik untuk 

mencari cara  urvey tive dalam mengatasi masalah tersebut. Cara yang 

ditempuh peneliti adalah mencari sumber belajar yang tepat bagi siswa. 

Alternatif sumber belajar yang dipilih oleh peneliti adalah multimedia 

pembelajaran interaktif. Peneliti memfokuskan pada multimedia interaktif 

kesehatan reproduksi remaja. Multimedia interaktif ini dikembangkan 

berdasarkan prosedur pengembangan yang diadaptasi dari model 

pengembangan menurut Borg & Gall (1983). 

Multimedia interaktif ini dikembangkan berdasarkan prosedur 

pengembangan yang diadaptasi dari model pengembangan menurut Borg & 

Gall (1983) dan Sukmadinata (2007). Prosedur yang diadaptasi tersebut 

meliputi tiga tahap, yaitu: (1) Tahap studi pendahuluan; (2) Tahap penyusunan 

draft produk; (3) Tahap pengembangan dan evaluasi. Tahap studi pendahuluan 

merupakan tahap awal atau persiapan untuk pengembangan. Dalam tahap ini 

terdiri dari studi kepustakaan dan  urvey lapangan yang dilakukan di 

SMALB Ma’arif Lamongan. Tahap penyusunan draft produk merupakan 

langkah-langkah pembuatan multimedia interaktif yang dirancang berdasarkan 

analisis kebutuhan hasil  urvey lapangan. Tahap pengembangan dan evaluasi 

di mana draft produk yang telah dihasilkan dan diperbaiki sesuai dengan 

masukan dari pakar materi dan media, kemudian diujicobakan di SMALB 

Ma’arif Lamongan untuk pengembangan lebih lanjut. Kerangka berpikir 

dalam penelitian dan pengembangan multimedia interaktif ini dapat disajikan 

sebagai berikut: 
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Gambar 2.1 kerangka berpikir 
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C. Model Hipotetik 

 

 

Gambar 2.2 Model Hipotetik 

 

Pada gambar di atas, tujuan yang ingin dicapai dalam pengembangan 

media pembelajaran ini adalah: 

1. Materi apa yang harus dikuasai peserta didik 

2. Kemampuan apa yang harus dikuasai peserta didik 

3. Kegiatan pembelajaran seperti apa yang harus dilakukan oleh peserta didik 

4. Sarana dan prasarana seperti apa yang perlu disediakan agar kompetensi-

kompetensi yang telah ditentukan dapat tercapai 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di SMALB Ma’arif Lamongan pada bulan 

Januari sampai Maret 2015. 

B. Jenis Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian dan 

pengembangan (Research and Development atau R&D). Menurut Sugiyono 

(2013), research and development adalah metode penelitian yang digunakan 

untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifan produk tersebut.  

Menurut Nusa Putra (2012), secara sederhana R&D bisa didefinisikan 

sebagai metode penelitian yang secara sengaja, sistematis, bertujuan atau 

diarahkan untuk menemukan, merumuskan, memperbaiki, mengembangkan, 

menghasilkan, menguji keefektifan produk, model, metode, jasa, prosedur tertentu 

yang lebih unggul, baru, efektif, efisien, produktif, dan bermakna.  

C. Subyek Penelitian 

Pada penelitian pengembangan ini, subyek penelitian terdiri dari dua 

subyek, yaitu: 

1. Subyek Ahli atau Pakar (Expert Judgement) 

a. Ahli materi 

Ahli materi diambil dari dosen yang mengajar mata kuliah 

Kesehatan Reproduksi pada program studi D III Kebidanan. 

b. Ahli media 
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Ahli media yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah Dr. Nunuk 

Suryani, M.Pd. Alasan pemilihan ini dikarenakan beliau dikenal 

sebagai pakar media pembelajaran, Guru Besar di Universitas Sebelas 

Maret, memiliki latar belakang akademisi dari S1 hingga S3 di bidang 

Teknologi Pendidikan, serta merupakan staff pengajar  mata kuliah 

media pembelajaran. 

2. Subyek Coba (user) 

Subyek coba dan pengguna dalam penelitian ini adalah siswa 

SMALB Ma’arif Lamongan.  

D. Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data kualitatif 

dan kuantitatif. Masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Data kualitatif 

Data berupa hasil analisis kebutuhan, data hasil validasi ahli, data 

hasil uji coba produk, dan ujicoba pemakaian yang berupa masukan, 

tanggapan, kritik, saran, serta perbaikan terhadap produk. 

Tabel 3.1 Subyek dan Variabel yang Akan diungkap 

No Subyek Ujicoba Variabel yang Akan Diungkap 

1 Ahli Materi 1. Urutan materi 

2. Cakupan materi 

3. Kejelasan materi 

4. Kesesuaian materi dengan 

kurikulum 

5. Konsistensi antara tujuan dan 

evaluasi 
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2 Ahli Media 

Pembelajaran 

1. Teks 

2. Warna 

3. Animasi dan gambar 

4. Musik, sound effect, suara 

5. Tata bahasa 

6. Tata letak 

7. Interaktifitas  

3 Peserta didik sebagai 

pengguna 

1. Daya tarik 

2. Tingkat kesulitan 

3. Manfaat  

 

2. Data kuantitatif 

Data kuantitatif diperoleh dari ahli materi, ahli media pembelajaran, 

serta peserta didik. Data kuantitatif dipergunakan untuk menilai kelayakan 

serta efektifitas multimedia interaktif yang dikembangkan.  

E. Teknik Sampling 

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik 

purposive sampling. Peneliti mengambil sampel remaja yang berada pada usia 

rentang antara 13-21 tahun. 

F. Teknik Pengumpulan Data 

Data yang dikumpulkan dalam penelitian pengembangan ini meliputi data 

kondisi awal, data penilaian ahli materi, penilaian ahli media, penilaian peserta 

didik, serta ujicoba pemakaian terbatas. Teknik pengumpulan data yang 

digunakan adalah observasi atau wawancara, kuesioner, serta tes. Masing-masing 

teknik dapat diaplikasikan sebagai berikut: 
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1. Teknik observasi dan wawancara digunakan untuk mengumpulkan data 

kondisi awal tentang ada atau tidaknya pemberian informasi atau 

penyuluhan terkait masalah kesehatan reproduksi remaja dan media yang 

digunakan dalam proses belajar mengajar di kelas bagi penyandang 

tunarungu. 

2. Teknik kuesioner digunakan untuk mengumpulkan data penilaian 

kelayakan bahan ajar menurut pendapat ahli materi, pendapat pakar (ahli 

media), serta pendapat peserta didik (pengguna) 

3. Teknik tes digunakan untuk mengumpulkan data tentang efektifitas bahan 

ajar. 

G. Validitas Data 

Validitas instrumen yang digunakan dalam pengumpulan data terdiri dari 

validitas logis dan validitas empiris. Validitas logis ditentukan berdasarkan isi dari 

masing-masing indikator. Apabila isi masing-masing indikator benar, maka 

diharapkan kuesioner memiliki validtas logis. Dikemukakan oleh Suharsimi 

Arikunto (1993) bahwa dikatakan valditas logis karena validitas ini diperoleh 

dengan usaha hati-hati melalui cara-cara yang benar sehingga menurut logika 

akan dicapai suatu tingkat validitas yang dikehendaki. 

Validitas empiris diperoleh berdasarkan pengalaman yang diambil melalui 

ujicoba atau try out. 

H. Teknik Analisa Data 

Analisis data tentang uji coba pengembangan dan uji efektifitas 

dilakukan dengan: 

1. Teknik analisis kualitatif 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



33 

 

Teknik ini digunakan untuk mengolah data-data yang diperoleh dari 

reviewer  (para ahli), ujicoba produk dan ujicoba pemakaian berupa 

tanggapan, masukan, kritik dan saran yang digunakan untuk merevisi 

produk. Pengolahan data menggunakan teknik deskriptif kualitatif.                                                                                                    

2. Teknik analisis kuantitatif 

Data kuantitatif berupa penilaian yang dihimpun melalui angket 

penilaian atau tanggapan ujicoba dan uji efektifitas produk melalui test 

yang dilakukan terhadap kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. 

Data yang terkumpul dianalisis menggunakan teknik deskriptif persentase 

menggunakan rumus yang dikemukakan Anas Sudijono (2001): 

  

 

Keterangan:  

F= frekuensi yang dicari presentasenya 

N= jumlah frekuensi 

P= angka presentase 

Dengan kriteria penilaian kualitatif menurut Suharsimi Arikunto 

(1998): 

76% - 100% = Baik 

56% -  75%  = Cukup 

40%  -  55% = Kurang baik 

   0%  - 40%  = Tidak baik  

 

 

x 100% 
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I. Prosedur Pengembangan 

Prosedur pengembangan menurut Borg & Gall (2008:772) pada 

dasarnya terdiri dari dua tujuan utama, yaitu: mengembangkan produk dan 

menguji keefektifan produk dalam mencapai tujuan. 

Borg & Gall (1989) dalam Nusa Putra (2012) mengemukakan bahwa 

strategi penelitian dan pengembangan meliputi sepuluh langkah pelaksanaan, 

yakni sebagai berikut: 

1. Research and information collection- includes needs assessment, review of 

literature, small,- scale research studies, and preparation of report on 

state of the art 

2. Planning – includes defining skills to be learned, starting, and sequencing 

objectives, identifying learning activities, and small-scale feasibility 

testing. 

3. Development preliminary form of product-includes preparation of 

instructional materials, procedures, and evaluation instruments.  

4. Preliminary field testing- conducted in form 1 to 3 school, using 6 to 12 

subjects. Interview, observasional, and questionare data collected and 

analysis 

5. Main product revision- revision of product as suggested by the 

preliminary field- test result 

6. Main field testing- conducted in 5 to 15 school with 30 to 100 subjects. 

Qualitative data on subjects’ precourse and postcourse performance are 

collected. Result are evaluated with respect to course objectives and are 

compared with control group data, when appropriate. 
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7. Operasional product revision- revision of product as suggested by main 

field- test result 

8. Operasional field testing- conducted in 10 to 30 schools involving 40 to 

200 subjects. Interview, observational, and questionnaire data collected 

and analyzed 

9. Final product revision- revision of product as suggested by operational 

field-test result. 

10. Dissemination and implementation- report on product at professional 

meetings and in journal. Work with publisher who assumes commercial 

distribution. Monitor distribution to provide quality control 

Borg & Gall kemudian menjelaskan secara sangat rinci tiap langkah 

yang diuraikan di atas. Tim Pusat Penelitian dan Inovasi Pendidikan Balitbang 

Kemendiknas dalam Nusa Putra (2012) merangkum penjelasan Borg & Gall 

dalam uraian berikut: 

1. Melakukan penelitian pendahuluan (prasurvei) untuk mengumpulkan 

informasi (kajian pustaka, pengamatan kelas), identifikasi permasalahan 

yang dijumpai dalam pembelajaran, dan merangkum permasalahan. 

2. Melakukan perencanaan (identifikasi dan definisi keterampilan, 

perumusan tujuan, penentuan urutan pembelajaran), dan uji ahli atau uji 

coba pada skala kecil (expert judgement). 

3. Mengembangkan jenis atau bentuk produk awal meliputi: penyiapan 

materi pembelajaran, penyusunan buku pegangan, dan perangkat evaluasi. 

4. Melakukan uji coba lapangan tahap awal, dilakukan terhadap 2-3 sekolah 

menggunakan 6-10 subjek. Pengumpulan informasi atau data dengan 
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menggunakan observasi, wawancara, dan kuesioner, dan dilanjutkan 

analisis data. 

5. Melakukan revisi terhadap produk utama, berdasarkan masukan dan saran-

saran dari hasil uji lapangan awal. 

6. Melakukan uji coba lapangan utama, dilakukan terhadap 3-5, dengan 30-

80 subjek. Tes atau penilaian tentang prestasi belajar siswa dilakukan 

sebelum dan sesudah proses pembelajaran. 

7. Melakukan revisi terhadap produk operasional, berdasarkan masukan dan 

saran-saran hasil uji lapangan utama. 

8. Melakukan uji lapangan operasional (dilakukan terhadap 10-30 sekolah, 

melibatkan 40-200 subjek), data dikumpulkan melalui wawancara, 

observasi, dan kuesioner. 

9. Melakukan revisi terhadap produk akhir, berdasarkan saran dalam uji coba 

lapangan. 

10. Mendesiminasikan dan mengimplementasikan produk, melaporkan dan 

menyebarluaskan produk melalui pertemuan dan jurnal ilmiah, bekerja 

sama dengan penerbit untuk sosialisasi produk untuk komersial, dan 

memantau distribusi dan kontrol kualitas.       

Langkah-langkah tersebut bukan merupakan langkah baku yang harus 

diikuti, setiap pengembang dapat memilih dan menentukan langkah paling 

tepat bagi penelitiannya berdasarkan kondisi dan kendala yang dihadapi. 

Menurut Sugiyono (2013), langkah-langkah penelitian pengembangan 

dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Potensi dan Masalah 
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Penelitian dapat berangkat dari adanya potensi dan masalah. Potensi 

adalah sesuatu yang bila didayagunakan akan memiliki nilai tambah, 

sedangkan masalah adalah penyimpangan antara yang diharapkan dengan 

yang terjadi. 

2. Mengumpulkan informasi 

Setelah potensi dan masalah ditunjukkan secara factual dan up to 

date, maka selanjutnya perlu dikumpulkan berbagai informasi yang dapat 

digunakan sebagai bahan untuk perencanaan produk tertentu yang 

diharapkan dapat mengatasi masalah tersebut. 

3. Desain produk 

Pada tahap ini harus diwujudkan dalam gambar atau bagan sehingga 

dapat digunakan sebagai pegangan untuk menilai dan membuat produk 

yang diharapkan. 

4. Validasi desain 

Proses ini dapat dilakukan dengan menghadirkan beberapa pakar 

atau tenaga ahli yang sudah berpengalaman untuk menilai produk baru 

yang dirancang. Setiap pakar diminta untuk menilai desain, sehingga 

selanjutnya dapat diketahui kelemahan dan kekuatan produk. Menurut 

Wina (2013), uji validasi dilakukan untuk menemukan data empiris 

tentang keandalan produk hasil pengembangan. 

5. Perbaikan desain 

Pada tahap ini, peneliti melakukan perbaikan desain sesuai dari 

usulan para pakar yang telah menilai. 

6. Uji coba produk  
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Setelah perbaikan desain dilakukan, maka langkah selanjutnya 

adalah diujicobakan pada kelompok yang terbatas. Pengujian dilakukan 

dengan tujuan untuk mendapatkan informasi penilaian produk. 

7. Revisi produk 

Berangkat dari penilaian hasil ujicoba, maka dilakukan revisi produk 

sebagai upaya penyempurnaan produk dan meminimalisir kemungkinan-

kemungkinan negative dalam mencapai tujuan yang diharapkan. 

8. Ujicoba pemakaian 

Setelah melalui pengujian produk, maka langkah selanjutnya 

menerapkan produk dalam lingkup luas. 

9. Revisi produk 

Jika terdapat kekurangan pada produk sesuai hasil penilaian 

pengguna pada ujicoba luas, maka harus dilakukan revisi kembali. 

 

10. Pembuatan produk masal 

Pada tahap ini sebagai langkah terakhir adalah membuat dan 

menyebarkan produk secara masal, agar dapat digunakan khalayak umum. 

Prosedur penelitian pengembangan yang dikemukakan oleh Sugiyono 

(2013) dapat dilihat pada bagan berikut: 
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Gambar 3.1 Langkah-langkah Penggunaan Metode Research and Development 

(R&D) 

 

 

Pada penelitian pengembangan multimedia interaktif pendidikan 

kesehatan reproduksi remaja tunarungu, peneliti mengadopsi langkah-langkah 

yang diajukan oleh Sugiyono. Peneliti memiliki keterbatasan dalam penelitian, 

sehingga penelitian pengembangan ini hanya sampai pada tahap revisi produk. 

Dengan kata lain, tidak sampai pada tahap produksi masal. Adapun langkah-

langkah tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: 

1. Potensi dan Masalah 

a. Potensi 

Ada beberapa alasan yang menjadi potensi dalam pengembangan 

multimedia interaktif kesehatan reproduksi remaja tunarungu: 

1. Potensi dan masalah 2. Pengumpulan data 3. Desain produk 

4. Validasi desain 5. Revisi desain 6. Ujicoba produk 

7. Revisi Produk 8. Ujicoba Pemakaian 9. Revisi Produk 

10. Produk Masal 
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1) SMALB Ma’arif Lamongan  merupakan salah satu sekolah yang 

diperuntukkan bagi anak-anak yang berkebutuhan khusus di 

kabupaten Lamongan yang terdiri dari SMALB-A, SMALB-B, dan 

SMALB-C. 

2) Sebagian besar siswa SMALB Ma’arif Lamongan sudah mampu 

mengoperasikan komputer atau laptop. 

b. Masalah 

Sebagian besar remaja tunarungu di SMALB Ma’arif Lamongan 

ini belum mendapatkan informasi yang jelas terkait masalah kesehatan 

reproduksi. 

2. Pengumpulan Data 

Dalam pengumpulan data ini, peneliti melakukan wawancara 

kepada guru di SMALB Ma’arif Lamongan. Dari hasil wawancara, 

ditemukan bahwa masih sangat rendahnya pengetahuan peserta didik 

terkait masalah kesehatan reproduksi karena belum pernah ada penyuluhan 

kesehatan reproduksi bagi remaja tunarungu dan belum adanya media 

yang bisa membantu peserta didik untuk memudahkan dalam memahami 

masalah kesehatan reproduksi. Untuk itu, pengembangan multimedia 

interaktif ini dinilai sangat relevan dan bermanfaat bagi remaja tunarungu 

di SMALB Ma’arif Lamongan. 

3. Desain Produk 

Pada tahap ini akan dilakukan tiga tahapan desain produk yang 

terdiri dari: perancangan produk, penentuan materi yang akan disajikan, 

dan pembuatan produk. Pada tahap perancangan produk, rancangan 
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produk akan dibuat dari awal hingga akhir secara terperinci, termasuk 

diantaranya tata letak, komposisi, warna, sound, animasi, dan sebagainya. 

Sedangkan pada tahapan penentuan materi, akan dilakukan pengumpulan 

bahan-bahan materi dari berbagai sumber baik berupa softfile maupun 

cetak. Setelah penetapan materi selesai, maka tahap selanjutnya adalah 

membuat produk pengembangan multimedia interaktif dengan 

menggunakan berbagai program komputer terutama macromedia flash dan 

program pendukung lainnya. 

4. Validasi desain 

Pada tahap ini, akan dilakukan uji kelayakan produk yang akan 

dinilai oleh ahli media dan ahli materi yang telah memiliki kualifikasi, 

kompetensi keilmuan, dan berpengalaman dalam bidang produk yang akan 

dikembangkan. 

5. Revisi desain 

Setelah melakukan diskusi dan mendapatkan penilaian berupa 

masukan dari para ahli, peneliti akan melakukan revisi produk yang telah 

disesuaikan dari penilaian ahli tersebut. 

6. Ujicoba Produk 

Pada tahap ini, produk akan diujicobakan kepada siswa SMA 

tunarungu di SLB Muhammadiyah Lamongan. 

7. Revisi Produk 

Revisi produk didasarkan pada masukan dan saran dari subyek 

ujicoba. Namun demikian, secara prinsip perbaikan tetap didasarkan pada 

masukan ahli dan disesuaikan dengan tanggapan dari subyek ujicoba.  
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8. Ujicoba Pemakaian 

Pada tahap ini, produk akan diujicobakan pada lingkup yang lebih 

luas. 

9. Revisi 

Revisi produk dilakukan berdasarkan masukan dan saran dari 

subyek ujicoba pemakaian. Hasil review dari tahap ini akan menjadi 

produk akhir dari proses pengembangan yang dilakukan. 

10. Produk akhir 

Produk akhir berupa multimedia interaktif pendidikan reproduksi 

yang telah melalui proses ilmiah, validasi, dan ujicoba sehingga produk 

dapat ditentukan sudah layak atau belum untuk digunakan pada remaja 

tunarungu. 

Dari langkah-langkah di atas, peneliti menggunakan langkah yang 

sudah disederhanakan menjadi 3 langkah menurut Sugiyono sebagai 

berikut: 
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Gambar 3.2 Langkah-langkah R&D yang sudah disederhanakan 

 

 

J. Spesifikasi Produk yang Diharapkan 

Pengembangan multimedia yang diajukan dalam penelitian ini memiliki 

spesifikasi sebagai berikut: 

1. Multimedia pembelajaran yang dikembangkan, dikemas dalam bentuk 

kepingan compact disk (CD) dengan menggunakan macromedia flash 8 

profesional sebagai software utama dan program-program lain yang 

diperlukan sebagai pendukung. Serta dapat disimpan di hard disk 

komputer dan flashdisk. 

2. Penggunaan multimedia pembelajaran ini memungkinkan peserta didik 

lebih mudah dalam memahami materi karena dilengkapi dengan warna, 
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gambar animasi, dan film. Produk dapat digunakan secara fleksibel sesuai 

keinginan peserta didik dan dilengkapi latihan atau evaluasi belajar. 

3. Multimedia pembelajaran ini dapat digunakan untuk individu secara 

mandiri, maupun klasikal sesuai ketersediaan jumlah computer, atau juga 

bisa digunakan dengan bantuan fasilitas Liquid Crystal Display (LCD) 

proyektor. 
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BAB IV 

 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. STUDI PENDAHULUAN 

SMALB Ma’arif adalah salah satu Sekolah Menengah Atas yang 

diperuntukkan untuk anak berkebutuhan khusus di Lamongan. SMALB Ma’arif 

Lamongan terletak di Jl. Banjarmendalan No. 06 Lamongan. Berdasarkan 

observasi yang dilakukan di SMALB Lamongan didapatkan hasil bahwa (1) 

Sebelum melakukan pembelajaran di kelas, guru mempersiapkan RPP; (2) Guru 

menyampaikan baik secara tulis maupun lisan tujuan dari pembelajaran; (3) 

Materi yang disampaikan oleh guru belum bisa dimengerti dengan baik oleh siswa 

karena masih menggunakan cara yang konvensional; (4) Guru belum 

menggunakan media pembelajaran sesuai dengan tujuan, kondisi siswa, dan 

lingkungan; (5) Siswa belum memiliki antusias dan motivasi yang tinggi dalam 

proses pembelajaran; (6) guru belum melakukan pembelajaran yang berpusat pada 

siswa. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru kelas, proses pembelajaran 

pada umumnya dilakukan dengan memberikan penjelasan materi terlebih dahulu 

di depan kelas kemudian siswa mengerjakan soal berkaitan dengan materi yang 

sudah diberikan. Guru belum menggunakan media yang menunjang proses 

pembelajaran untuk siswa tuna rungu, media yang digunakan biasanya hanya 

berupa media gambar. Siswa masih kurang termotivasi ketika mengikuti kegiatan 

belajar mengajar karena kegiatan belajar mengajar di kelas masih bersifat 

monoton dan belum pernah ada media yang menarik bagi siswa. Siswa terkadang 
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susah dalam memahami materi yang disampaikan oleh guru. Media yang 

dibutuhkan oleh siswa bukan hanya berupa media gambar tetapi juga dilengkapi 

dengan gambar bergerak (animasi) dan penyajian materi yang menarik serta 

memanfaatkan komputer dalam pembelajaran. 

Observasi lapangan di SMALB Ma’arif Lamongan dan wawancara dengan 

guru kelas dan peserta didik yang dilakukan peneliti pada studi pendahuluan 

mengenai media pembelajaran di SMALB Ma’arif Lamongan dapat ditarik 

kesimpulan bahwa siswa belum pernah menggunakan multimedia dalam 

melaksanakan pembelajaran di kelas, mayoritas siswa menginginkan 

pembelajaran yang menarik karena sudah merasa bosan dengan pembelajaran 

yang selama ini berlangsung. 

B. DESAIN AWAL MULTIMEDIA PEMBELAJARAN 

Berdasarkan langkah proses yang dijelaskan pada bab sebelumnya, 

tahap pengembangan multimedia pembelajaran ini dimulai dengan studi 

pendahuluan. 
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Dalam desain awal multimedia interaktif pembelajaran ini, peneliti 

merancang melalui tahap pengumpulan alat dan bahan sebagai berikut: 

a. Tahap pengumpulan bahan ajar 

Agar kegiatan pelaksanaan pembelajaran tentang kesehatan reproduksi 

remaja dapat berlangsung dengan baik, maka disesuaikan dengan 

modul kesehatan reproduksi remaja yang disusun oleh Badan 

Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). 

b. Tahap pengumpulan alat dan bahan 

c. Tahap pembuatan  kisi-kisi soal dan butir soal 

Multimedia interaktif ini dilengkapi dengan butir soal pilihan ganda 

yang diharapkan bisa mengukur hasil belajar siswa.  
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d. Tahap pembuatan soal evaluasi 

Soal evaluasi disesuaikan dengan materi yang ada di dalam modul 

tentang kesehatan reproduksi remaja. 

e. Tahap pembuatan pedoman penskoran 

Peneliti mengembangkan pedoman penskoran setelah menulis 

butir soal sebagai acuan dalam menghitung skor hasil belajar peserta 

didik dalam multimedia pembelajaran ini. Cara penskoran tes pilihan 

ganda yang digunakan adalah tanpa ada koreksi terhadap jawaban 

tebakan.  

Penskoran tanpa koreksi jawaban tebakan adalah nilainya satu 

untuk tiap butir yang dijawab dengan benar, sehingga jumlah skor 

yang diperoleh peserta didik berasal dari banyaknya butir yang dijawab 

benar dibagi dengan banyaknya butir soal kemudian dikalikan 100.  

 

B adalah banyaknya butir yang dianggap benar. 

N adalah banyaknya butir soal. 

Contohnya adalah sebagai berikut: 

Banyak soal tes ada 20 butir. 

Banyaknya jawaban yang benar ada 10 butir. 

Jadi, skor yang dicapai siswa adalah: 
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Pada penelitian ini, soal evaluasi berjumlah 20 butir dan peneliti 

menggunakan pedoman penskoran tanpa ada koreksi. Jika siswa 

menjawab jawaban benar semua, maka siswa tersebut mendapatkan 

nilai 100 dengan perhitungan seperti contoh di atas. 

f. Tahap memproduksi media 

Desain awal media pembelajaran ini dibuat dengan 

menggunakan program adobe flash dan bisa dijalankan pada komputer 

dengan spesifikasi minimal sebagai berikut: 

1) Processor : Intel Pentium IV 1,4 Ghz 

2) RAM : 512 DDR 

3) Hard Disk : 80 GB 

4) Keyboard + Mouse 

5) Monitor 14 “ 

6) Speaker  

 

C. VALIDASI AHLI (Expert Judgement) 

Tahap validasi ahli (expert judgement) dilakukan oleh ahli di 

bidang profesi masing-masing yang bisa dipertanggungjawabkan secara 

professional sesuai dengan bidang masing-masing ahli. Berikut profil para 

ahli yang melakukan validasi: 

1. Ahli Media 

a. Profil 

1) Nama   : Dr. Nunuk Suryani, M.Pd 

2) NIP  : 196611081990032001 
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3) TTL  : Karanganyar, 8 November 1966 

4) Jurusan/ Prodi : Teknologi Pendidikan 

5) Alamat  : Ngloji RT.01/04 No. 13 Karanganyar 

6) Keahlian   : Teknologi Pendidikan 

7) Validasi  : Media, aktivitas hyperlink, penggunaan 

material pada media, ilustrasi 

b. Saran dan revisi 

Ahli media memberikan masukan antara lain menambahkan 

kata pengantar di awal sebelum masuk ke dalam materi dan 

menambahkan penutup atau kesimpulan di bagian akhir setelah 

materi selesai. 

c. Validasi ahli media 

1) Aspek kesesuaian dengan materi 

Aspek kesesuaian dengan materi dibagi menjadi 6 butir, yaitu: 

a) memudahkan interaksi antara siswa dengan guru, b) 

kejelasan materi, c) keruntutan materi yang tepat, d) cakupan 

materi yang tepat, e) ketuntasan materi, f) adanya relevansi 

gambar dengan materi. Hasil validasi ahli media terhadap hasil 

pengembangan multimedia interaktif dilihat dari aspek 

kesesuaian dengan materi adalah sebagai berikut: 
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Tabel 4.1 Penilaian media pembelajaran aspek kesesuaian 

dengan materi oleh ahli media  

Aspek Pertanyaan Skor 

Kesesuaian dengan 

materi 

a. Memudahkan interaksi 

antara siswa dengan 

media 

4 

b. Kejelasan materi 

pelajaran 

4 

c. Keruntutan materi 4 

d. Cakupan materi 4 

e. Ketuntasan materi 4 

f. Adanya relevansi gambar 

dengan materi 

4 

 

Tabel 4.2 Distribusi frekuensi penilaian aspek kesesuian 

dengan materi oleh ahli media 

Kriteria Frekuensi 

Persentase 

(%) 

Sangat baik 6 100 

Baik  0 0 

Cukup  0 0 

Kurang  0 0 

Jumlah  6 100 

Rata-rata  4  
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Untuk lebih jelasnya mengenai tabel distribusi frekuensi 

penilaian aspek kesesuaian dengan materi oleh ahli media, 

dapat dilihat pada diagram 4.1 berikut: 
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Diagram 4.1. Diagram penilaian aspek kesesuaian dengan 

materi oleh ahli media 

Tabel 4.2 merupakan tabel distribusi frekuensi penilaian 

aspek kesesuaian dengan materi oleh ahli media. Dalam tabel 

tersebut terdapat kriteria penilaian yaitu sangat baik, baik, 

cukup, dan kurang. Aspek kesesuaian dengan materi memuat 

enam butir penilaian, keenam butir penilaian tersebut dinilai 4 

(sangat baik) oleh ahli media. 

Berdasarkan tabel 4.2 dan diagram 4.1, bahwa yang 

disajikan dalam multimedia pembelajaran 100% dinyatakan 

sangat baik dengan skor rata-rata 4. Jika dikonversikan dalam 

tabel skala 4 termasuk dalam kategori sangat baik. Sehingga 

dapat disimpulkan bahwa multimedia pembelajaran interaktif 

pendidikan kesehatan reproduksi hasil pengembangan ini 
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dianggap layak oleh ahli media untuk digunakan dilihat dari 

aspek kesesuaian dengan materi. 

2) Aspek kemudahan siswa menyerap pelajaran sesuai dengan 

media pembelajaran 

Aspek ini terdiri dari 3 butir yaitu: a) kemudahan siswa 

memahami materi melalui media, b) kesesuaian antara desain 

media dengan tingkat berpikir siswa, c) kemudahan 

menggunakan media. Hasil validasi ahli media terhadap hasil 

pengembangan dilihat dari aspek kemudahan siswa menyerap 

pelajaran dengan media pembelajaran dapat dilihat pada tabel 

di bawah ini: 

Tabel 4.3 penilaian media pembelajaran aspek kemudahan 

siswa menyerap pelajaran oleh ahli media 

Aspek Pertanyaan Skor 

Kemudahan siswa 

menyerap pelajaran 

sesuai dengan media 

pembelajaran 

a. Kemudahan siswa 

memahami materi melalui 

media 

4 

b. Kesesuian antara desain 

media dengan tingkat 

berpikir siswa 

4 

c. Kemudahan menggunakan 

media 

4 
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Tabel 4.4 distribusi frekuensi penilaian aspek kemudahan siswa 

menyerap pelajaran sesuai dengan media pembelajaran oleh 

ahli media 

Kriteria  Frekuensi Persentase (%) 

Sangat baik 3 100 

Baik  0 0 

Cukup  0 0 

Kurang  0 0 

Jumlah 3 100 

Rata-rata 4  

Untuk lebih jelas mengenai tabel distribusi frekuensi penilaian 

aspek kemudahan siswa menyerap pelajaran sesuai dengan media 

pembelajaran oleh ahli media dapat dilihat pada diagram 4.2 berikut: 
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Diagram 4.2 penilaian aspek kemudahan siswa menyerap pelajaran 

sesuai media pembelajaran oleh ahli media 

2. Ahli Materi 

a. Profil 

1) Nama  : Cintika Yorinda Sebtalesy, S. ST, M. Kes 
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2) TTL : Madiun, 9 Desember 1989 

3) Alamat :Ds. Purworejo RT. 01 RW.01, Kec. Geger, Madiun 

4) Validasi : bahan ajar, isi materi, dan multimedia  

b. Saran dan revisi 

Ahli materi memberikan saran antara lain memberikan 

identitas pembuat media di depan halaman multimedia sebelum 

masuk ke dalam materi dan menambahkan gambar sesuai dengan 

materi agar siswa mudah memahami.  

c. Validasi materi  

1) Aspek kesesuaian dengan tujuan pembelajaran 

Penilaian dari ahli materi meliputi aspek – aspek yang 

berkaitan dengan materi di dalam multimedia interaktif 

pendidikan kesehatan reprduksi ini, dimana ahli materi telah 

memberikan skor untuk multimedia yang diberikan peneliti, 

berikut aspek dan skor ahli materi sebagai pedoman perbaikan 

untuk multimedia interaktif yang sedang dikembangkan oleh 

peneliti. 

Tabel 4.5 Hasil Penilaian Aspek Kesesuaian dengan Tujuan 

Pembelajaran oleh Ahli Materi 

Aspek  Pertanyaan Skor 

Kesesuaian dengan 

tujuan 

pembelajaran 

a. Kesesuaian dengan 

modul 

4 

b. Kesesuaian dengan 

tujuan pembelajaran 

4 
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c. Relevansi dengan 

kemampuan siswa 

4 

d. Kejelasan topik 

pembelajaran 

3 

e. Keruntutan materi 4 

f. Cakupan materi yang 

tepat 

4 

g. Ketuntasan materi 4 

h. Relevansi gambar dengan 

materi 

3 

Hasil validasi ahli materi terhadap multimedia 

pembelajaran dilihat dari aspek kesesuaian dengan tujuan 

pembelajaran dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

 

Tabel 4.6 Distribusi frekuensi penilaian aspek 

kesesuaian dengan tujuan pembelajaran oleh ahli materi 

Kriteria  Frekuensi Persentase (%) 

Sangat baik 6 75 

Baik  2 25 

Cukup  0 0 

Kurang  0 0 

Jumlah 8 100 

Rata-rata 3,75  
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Untuk lebih jelas mengenai tabel distribusi frekuensi penilaian aspek 

kesesuaian dengan tujuan pembelajaran oleh ahli materi dapat dilihat pada 

diagram berikut: 
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Diagram 4.3 penilaian aspek kesesuaian dengan tujuan pembelajaran 

Tabel 4.6 merupakan tabel distribusi frekuensi penilaian aspek 

kesesuaian dengan tujuan pembelajaran oleh ahli materi. Dalam tabel 

tersebut terdapat kriteria penilaian yaitu sangat baik, baik, cukup, dan 

kurang. Aspek kesesuaian dengan tujuan pembelajaran memuat 

delapan butir penilaian. Enam butir dinilai 4 (sangat baik) dan dua 

butir dinilai 3 (baik) oleh ahli materi.  

Berdasarkan tabel 4.6 dan diagram 4.3, yang disajikan dalam 

multimedia pembelajaran, 75% dinyatakan sangat baik dan 25% 

dinilai baik dengan skor rata-rata 3,75. Jika dikonversikan dalam tabel 

skala 4 termasuk dalam kategori sangat baik. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa multimedia pembelajaran hasil pengembangan 

dianggap layak oleh ahli materi untuk digunakan sebagai media 

pembelajaran kesehatan reproduksi remaja dilihat dari aspek 

kesesuaian dengan tujuan pembelajaran.  
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2) Aspek kemudahan siswa menyerap pelajaran sesuai dengan 

multimedia pembelajaran 

Penilaian dari ahli materi meliputi aspek-aspek yang berkaitan 

dengan materi di dalam multimedia pembelajaran kesehatan 

reproduksi remaja. Aspek kemudahan siswa menyerap pelajaran 

sesuai dengan multimedia pembelajaran terdiri dari 3 butir. Berikut 

penilaian ahli materi terhadap aspek kemudahan siswa menyerap 

pelajaran sesuai dengan multimedia pembelajaran: 

Tabel 4.7 hasil penilaian aspek kemudahan siswa menyerap 

pelajaran sesuai dengan multimedia pembelajaran 

Aspek Pertanyaan Skor 

Kemudahan siswa menyerap 

pelajaran sesuai dengan 

multimedia pembelajaran 

a. Kemudahan siswa 

menyerap materi 

melalui media  

4 

b. Kesesuian antara 

desain media dengan 

tingkat berpikir siswa  

4 

c. Kemudahan 

menggunakan media  

4 

Hasil validasi ahli materi terhadap multimedia pembelajaran aspek 

kemudahan siswa menyerap pelajaran sesuai dengan multimedia 

pembelajaran dapat dilihat dari tabel di bawah ini: 

Tabel 4.8 distribusi penilaian aspek kemudahan siswa menyerap 

pelajaran sesuai dengan multimedia pembelajaran oleh ahli materi 
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Kriteria  Frekuensi Persentase (%) 

Sangat baik 3 100 

Baik  0 0 

Cukup  0 0 

Kurang  0 0 

Jumlah 3 100 

Rata-rata 4  

Untuk lebih jelas mengenai tabel distribusi frekuensi penilaian 

aspek kemudahan siswa menyerap pelajaran sesuai dengan 

multimedia pembelajaran oleh ahli materi dapat dilihat pada 

diagram berikut: 
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Diagram 4.4 penilaian aspek kemudahan siswa menyerap pelajaran 

sesuai dengan multimedia pembelajaran oleh ahli materi 

Tabel 4.8 merupakan tabel distribusi frekuensi penilaian aspek 

kemudahan siswa menyerap pelajaran sesuai dengan multimedia 

pembelajaran oleh ahli materi. Dalam taebl tersebut terdapat empat 

kriteria penilaian yaitu sangat baik, baik, cukup, dan kurang. Aspek 
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kesesuaian dengan materi memuat tiga butir penilaian. Tiga butir 

penilaian tersebut dinilai sangat baik pleh ahli materi. 

Berdasarkan  tabel 4.8 dan diagram 4.4 di atas, dapat diketahui 

bahwa yang disajikan dalam multimedia pembelajaran 100% 

dinilai sangat baik, dengan skor rata-rata 4. Jika dikonversikan 

pada tabel skala 4, termasuk dalam kategori sangat baik. Sehingga 

dapat disimpulkan bahwa multimedia pembelajaran hasil 

pengembangan dianggap layak oleh ahli materi untuk digunakan 

sebagai media pembelajaran kesehatan reproduksi remaja dilihat 

dari aspek kemudahan siswa menyerap pelajaran.  

 

D. UJI COBA MULTIMEDIA PEMBELAJARAN 

1. Uji Coba Skala Terbatas 

Setelah multimedia pembelajaran kesehatan reproduksi ini 

divalidasi oleh ahli, multimedia ini diujikan untuk pertama kali. Tujuan 

dari uji coba ini adalah untuk mendapatkan tanggapan atau penilaian 

dari siswa terhadap media pembelajaran kesehatan reproduksi  yang 

dikembangkan. Pada uji coba ini dilakukan pada kelompok kecil 

(small group) dan dilaksanakan pada tanggal 3 Januari 2015. Jumlah 

siswa yang memberikan tanggapan terhadap produk yang 

dikembangkan sebanyak 10 siswa kelas X SMALB Ma’arif. Data yang 

diperoleh dari uji coba lapangan awal adalah sebagai berikut: 

a. Angket pendapat siswa 
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Berdasarkan hasil analisis angket pendapat peserta didik n=10 

diperoleh data sebagai berikut: 

Tabel 4.9 distribusi frekuensi pendapat siswa 

Kriteria  Frekuensi Persentase (%) 

Sangat Mudah 47 32 

Mudah  69 46 

Sulit  29 19 

Sangat Sulit 5 3 

Jumlah  150 100 

Rata-rata  3,04  

Berdasarkan tabel di atas, diperoleh data untuk jumlah 15 butir 

soal, jawaban sangat sulit= 5 butir, jawaban sulit= 29 butir, 

jawaban mudah= 69 butir, dan jawaban sangat mudah= 47 butir. 

Rata-rata skor jawaban= 3,04 Untuk lebih jelasnya dapat dilihat 

pada diagram di bawah ini: 
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Diagram 4.5 sebaran angket pendapat siswa uji coba skala terbatas 

Berdasarkan tabel dan diagram, penilaian multimedia pada tahap 

uji coba pertama, sejumlah 32% menyatakan sangat mudah, 46% 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



62 

 

menyatakan mudah, 19% menyatakan sulit, dan 3% menyatakan 

sangat sulit, dengan skor rata-rata= 3,04. Jika dikonversikan pada 

tabel skala 4 termasuk dalam kategori sangat baik. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa multimedia pembelajaran kesehatan reproduksi 

remaja hasil pengembangan dianggap layak digunakan sebagai 

media pembelajaran. 

b. Angket pendapat guru 

Pada pelaksanaan uji coba produk tahap pertama, diadakan 

penilaian multimedia pembelajaran oleh guru. Berikut hasil 

penilaian multimedia pembelajaran oleh guru pada uji coba tahap 

pertama: 

 

Tabel 4.10 angket pendapat guru pada uji skala terbatas 

No Pernyataan 

Skor Jawaban 

1 2 3 4 

1 Materi sesuai dengan tujuan 

pembelajaran 

   4 

2 Materi menarik dan memotivasi siswa    4 

3 Menggunakan banyak gambar   3  

4 Menggunakan 4-5 warna    4 

5 Warna yang digunakan bersifat tidak 

mencolok (soft) 

   4 

6 Informasi yang diberikan melalui 

ilustrasi dan deskripsi 

  3  
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7 Ilustrasi mempermudah memahami 

materi 

  3  

8 Informasi tidak menimbulkan dua atau 

lebih penafsiran 

  3  

9 Informasi relevan dengan 

perkembangan intelektual siswa 

   4 

10 Media cocok digunakan untuk anak tuna 

rungu 

   4 

11 Menggunakan banyak animasi   3  

12 Ada latihan soal     4 

13 Ada umpan balik untuk latihan soal    4 

14 Latihan soal bertingkat sesuai dengan 

kemampuan siswa 

   4 

15 Format pertanyaan berupa pilihan ganda    4 

16 Program berjalan baik di computer    4 

17 Ukuran huruf cukup besar sehingga 

mudah dibaca 

   4 

18 Program merespon setelah diberi 

perlakuan 

   4 

Kriteria: 

Sangat baik = 4 

Baik  = 3 

Cukup  = 2 

Kurang  = 1 
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Hasil penilaian oleh guru mengenai produk pengembangan dapat 

dilihat pada tabel di bawah ini: 

Tabel 4.11 Distribusi frekuensi penilaian guru uji skala terbatas 

Kriteria  Frekuensi Persentase (%) 

Sangat baik 13 72 

Baik   5 28 

Cukup   0 0 

Kurang  0 0 

Jumlah  18 100 

Rata-rata  3,72  

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Sangat baik Baik Cukup Kurang

Frekuensi 

Persentase 

Diagram 4.6 distribusi frekuensi penilaian pendapat guru uji skala 

terbatas 

Berdasarkan tabel 4.11 dan diagram 4.6, penilaian multimedia pada 

tahap uji coba pertama, 72% dinyatakan sangat baik dan 28% 

dinyatakan baik dengan skor rata-rata 3,72. Jika dikonversikan 

pada tabel skala 4 termasuk dalam kategori sangat baik. Sehingga 

dapat disimpulkan bahwa multimedia pembelajaran kesehatan 

reproduksi dianggap layak digunakan sebagai media pembelajaran. 
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c. Kesimpulan uji coba skala terbatas 

Hasil penilaian dari angket pendapat siswa dan angket pendapat 

guru pada uji skala terbatas diperoleh rata-rata skor keseluruhan 

seperti disajikan pada tabel berikut: 

 

Tabel 4.12 kesimpulan uji coba skala terbatas 

Aspek penilaian  Rata-rata skor 

Angket pendapat siswa 3,04 

Angket pendapat guru 3,72 

Rata-rata skor keseluruhan 3,38 

Kategori  Sangat baik 

Berdasarkan tabel dapat disimpulkan bahwa rata-rata skor 

keseluruhan penilaian hasil uji coba skala terbatas adalah 3,38 dan 

termasuk dalam kategori sangat baik, dengan skor rata-rata masing-

masing penilaian yaitu angket pendapat siswa 3,04 dan angket 

pendapat guru 3,72. 

2. Uji coba skala luas   

Peneliti melakukan pengujian tahap kedua setelah ada perbaikan media 

dan valodasi ahli. Berikut ini adalah data yang diperoleh pada saat uji 

coba: 

a. Prestasi hasil belajar 

Salah satu data yang diperoleh dalam uji skala luas adalah prestasi 

belajar. Berdasarkan data tersebut diperoleh hasil analisis prestasi 

belajar yaitu n=10, skor tertinggi=85, skor terendah=65,. Untuk 
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lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel distribusi frekuensi dan 

diagram berikut: 

 

Tabel 4.13 distribusi frekuensi skor prestasi belajar kelompok 

eksperimen 

No Kelas Interval Frekuensi F(%) 

1 0-40 0 0 

2 41-60 0 0 

3 61-80 9 90 

4 81-100 1 10 

 Jumlah 20 100 

Berdasarkan tabel 4.13 diperoleh data siswa yang mendapatkan 

nilai 0-40 sejumlah 0 orang dengan persentase 0%; siswa yang 

mendapatkan nilai 41-60 berjumlah 0 orang dengan persentase 0%; 

siswa yang mendapatkan nilai 61-80 berjumlah 9 orang dengan 

persentase 90%; siswa yang mendapatkan nilai 81-100 berjumlah 1 

orang dengan persentase 10%. 
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Diagram 4.7 sebaran frekuensi prestasi belajar kelompok 

eksperimen 

b. Angket pendapat siswa dan guru 

1) Deskripsi pendapat siswa 

Pada pengujian tahap kedua, setelah siswa melakukan 

pembelajaran dengan menggunakan multimedia pendidikan 

kesehatan reproduksi, siswa mengisi angket penggunaan 

multimedia pembelajaran yang berjumlah 15 butir soal. Berikut 

rekapitulasi data hasil pendapat siswa: 

Tabel 4.14 distribusi frekuensi pendapat siswa uji coba skala 

luas 

Kriteria  Frekuensi Persentase (%) 

Sangat Mudah 61 27 

Mudah  130 58 

Sulit  28 13 

Sangat Sulit 6 2 

Jumlah  225 100 

Rata-rata  3,07  
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Untuk lebih jelas mengenai tabel distribusi frekuensi penilaian 

multimedia pembelajaran pada uji coba tahap dua dapat dilihat 

pada diagram berikut: 
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Diagram 4.8  distribusi frekuensi pendapat siswa uji coba skala 

luas 

Berdasarkan tabel 4.14  dan diagram 4.8, penilaian multimedia 

pada uji coba tahap dua 27% menyatakan sangat mudah, 58% 

menyatakan mudah, 13% menyatakan sulit, dan 2% menyatakan 

sangat sulit dengan skor rata-rata 3,07 dan jika dikonversikan pada 

tabel skala 4 termasuk dalam kategori sangat baik. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa multimedia pembelajaran kesehatan reprduksi 

hasil pengembangan ini layak digunakan sebagai media 

pembelajaran. 

2) Deskripsi pendapat guru 

Pada pelaksanaan uji coba skala luas, guru melakukan penilaian 

terhadap multimedia kesehatan reproduksi. Berikut hasil 

penilaian multimedia pembelajaran oleh guru: 
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Tabel 4.15 penilian guru pada uji coba skala luas 

No Pernyataan 

Skor Jawaban 

1 2 3 4 

1 Materi sesuai dengan tujuan 

pembelajaran 

   4 

2 Materi menarik dan memotivasi siswa    4 

3 Menggunakan banyak gambar   3  

4 Menggunakan 4-5 warna    4 

5 Warna yang digunakan bersifat tidak 

mencolok (soft) 

   4 

6 Informasi yang diberikan melalui 

ilustrasi dan deskripsi 

   4 

7 Ilustrasi mempermudah memahami 

materi 

   4 

8 Informasi tidak menimbulkan dua atau 

lebih penafsiran 

  3  

9 Informasi relevan dengan 

perkembangan intelektual siswa 

   4 

10 Media cocok digunakan untuk anak tuna 

rungu 

   4 

11 Menggunakan banyak animasi   3  

12 Ada latihan soal     4 

13 Ada umpan balik untuk latihan soal    4 

14 Latihan soal bertingkat sesuai dengan    4 
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kemampuan siswa 

15 Format pertanyaan berupa pilihan ganda    4 

16 Program berjalan baik di computer    4 

17 Ukuran huruf cukup besar sehingga 

mudah dibaca 

   4 

18 Program merespon setelah diberi 

perlakuan 

   4 

Kriteria: 

Sangat baik = 4 

Baik  = 3 

Cukup  = 2 

Kurang   = 1 

Rangkuman hasil penilaian oleh guru mengenai produk 

pengembangan dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

Tabel 4.16 Distribusi frekuensi penilaian guru uji skala terbatas 

Kriteria  Frekuensi Persentase (%) 

Sangat baik 15 83 

Baik   3 17 

Cukup   0 0 

Kurang  0 0 

Jumlah  18 100 

Rata-rata  3,83  
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Untuk lebih jelas mengenai tabel distribusi frekuensi penilaian 

multimedia pada uji coba skala luas dapat dilihat pada diagram 

berikut: 
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Diagram 4.9 distribusi frekuensi penilaian pendapat guru uji 

skala luas 

Berdasarkan tabel dan diagram, penilaian multimedia pada 

tahap uji coba skala luas, 83% menyatakan sangat baik dan 

17% menyatakan baik dengan skor rata-rata 3,83 dan jika 

dikonversikan pada tabel skala 4 termasuk dalam kategori 

sangat baik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa multimedia 

pembelajaran kesehatan reproduksi manusia hasil 

pengembangan dianggap layak digunakan sebagai media 

pembelajaran. 

c. Kesimpulan uji skala luas 

Dari hasil penilaian angket pendapat siswa dan angket pendapat 

guru pada uji coba skala luas, diperoleh rata-rata skor keseluruhan 

seperti disajikan pada tabel berikut: 
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Tabel 4.17 skor rata-rata penilaian hasil uji coba skala luas 

Aspek penilaian  Rata-rata skor 

Angket pendapat siswa 3,07 

Angket pendapat guru 3,83 

Rata-rata skor keseluruhan 3,45 

Kategori Sangat baik 

Berdasarkan tabel dapat disimpulkan bahwa rata-rata skor 

keseluruhan penilaian hasil uji coba skala luas adalah 3,45 yang 

termasuk dalam kategori sangat baik dengan rata-rata skor 

penilaian masing-masing penilaian yang meliputi angket pendapat 

siswa 3,07 dan angket pendapat guru 3,83. 

 

E. UJI EFEKTIFITAS 

Uji efektifitas digunakan untuk menguji keefektifan dari multimedia 

pembelajaran interaktif kesehatan reproduksi remaja yang diterapkan 

kepada siswa tuna rungu SMALB Ma’arif. Data yang dipakai untuk 

menguji kefektifan multimedia interaktif kesehatan reproduksi remaja 

adalah data pada siswa kelompok kontrol yang berjumlah 10 orang dan 

kelompok eksperimen yang berjumlah 20 orang. 

1. Prasyarat uji 

a. Uji normalitas 
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Untuk menguji normalitas kemampuan awal peserta didik yaitu 

dengan uji Kolmogorov-Smirnov, untuk lebih jelasnya dapat 

dilihat pada tabel di bawah ini: 

Tabel 4.18 One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 

  

Unstandardize

d Residual 

N 10 

Normal 

Parameters(a,b) 

Mean .0000000 

Std. Deviation 5.44950425 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .172 

Positive .172 

Negative -.089 

Kolmogorov-Smirnov Z .542 

Asymp. Sig. (2-tailed) .930 

Berdasarkan tabel dapat disimpulkan bahwa nilai signifikansi 

sebesar 0,93 (>0,05). Sehingga Ho diterima dengan kesimpulan 

bahwa data tersebut berasal dari populasi yang berdistribusi 

normal. 

b. Uji homogenitas 

           Tabel 4.19 Test of Homogeneity of Variances 

  

Levene 

Statistic df1 df2 Sig. 

1.301 6 19 .304 

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



74 

 

Berdasarkan tabel dapat diketahui bahwa nilai signifikansi sebesar 

0,34 (>0,05). Sehingga dapat disimpulkan bahwa kedua kelompok 

homogen.  

2. Uji T  

Setelah dilakukan uji normalitas dan homogenitas, maka langkah 

selanjutnya adalah melakukan uji efektifitas yaitu menggunakan uji t. 

Dari analisa data, diketahui bahwa mean untuk kelompok kontrol 

adalah 54 dengan standar deviasi 14,9, sedangkan mean kelompok 

eksperimen adalah 72,5 dengan standar deviasi 5,9. Dari hasil uji-t 

dengan SPSS, dapat diketahui bahwa nilai t= 3,258 dengan dk=30-

2=28 dan taraf signifikansi=5%. Sedangkan nilai t tabel= 1,701 

sehingga t-hitung>t-tabel (3,258>1,701). Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa H0 ditolak (ada perbedaan prestasi belajar antara 

kelompok kontrol yang tidak menggunakan multimedia pembelajaran 

interaktif dan kelompok eksperimen yang menggunakan multimedia 

interaktif ). 

Untuk melihat efektivitas produk, dilakukan analisis ketuntasan 

belajar siswa. Berdasarkan analisis, dari peserta didik peserta uji coba 

skala luas, jumlah siswa yang berhasil mencapai ketuntasan belajar 

(nilai >61) adalah 9 orang atau sebesar 90%. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa uji coba skala luas sudah memenuhi kategori 

sangat baik dan multimedia interaktif kesehatan reproduksi sudah 

layak digunakan sebagai media pembelajaran untuk remaja tunarungu 

di SMALB Ma’arif Lamongan. 
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F. PEMBAHASAN MULTIMEDIA PEMBELAJARAN (KAJIAN 

AKHIR) 

Dari hasil uji efektivitas yang dilakukan oleh peneliti didapatkan 

hasil nilai t-hitung > t-tabel (3,258>1,701) yang berarti H0 ditolak sehingga 

dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan prestasi belajar antara kelompok 

kontrol yang tidak menggunakan multimedia pembelajaran interaktif dan 

kelompok eksperimen yang menggunakan multimedia interaktif. Hal ini 

didukung dengan teori yang dikemukakan oleh Nana  Sudjana  dan  

Ahmad  Rivai (2005) bahwa manfaat media  pembelajaran dalam  proses  

belajar  siswa,  yaitu:  pembelajaran  akan  lebih  menarik  perhatian siswa 

sehingga dapat menumbuhkan motivasi belajar; bahan pembelajaran akan 

lebih jelas  maknanya  sehingga  dapat  lebih  dipahami  oleh  siswa  dan  

memungkinkannya menguasai  dan  mencapai  tujuan  pembelajaran;  

metode  mengajar  akan  lebih bervariasi, tidak semata-mata komunikasi 

verbal melalui penuturan kata-kata oleh guru, sehingga siswa tidak bosan 

dan guru tidak kehabisan tenaga, apalagi kalau guru  mengajar  pada  

setiap  jam  pelajaran;  siswa  dapat  lebih  banyak  melakukan kegiatan 

belajar  sebab  tidak  hanya mendengarkan  uraian  guru,   tetapi   juga 

aktivitas  lain  seperti  mengamati,  melakukan,  dan mendemonstrasikan. 

Hasil penelitian juga didukung dengan keuntungan multimedia yang 

dikemukakan oleh Munir (2013), yang menyatakan bahwa salah satu 

keuntungan menggunakan multimedia interaktif dalam pembelajaran 

adalah menambah motivasi peserta didik selama proses belajar mengajar 

hingga didapatkan tujuan pembelajaran yang diinginkan. Teori lain yang 
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mendukung hasil penelitian adalah fungsi media pembelajaran yang 

dikemukakan oleh I Wayan Santyasa (2007) bahwa sebagai  bagian  yang  

tak  terpisahkan  dari  sistem  pembelajaran,  media  pembelajaran 

memiliki beberapa fungsi, yaitu: (1) Media  pembelajaran  dapat 

melampaui  batasan  ruang  kelas; (2) Media  pembelajaran  dapat  

mengatasi  keterbatasan  dan  perbedaan  pengalaman  para peserta  didik  

sehingga  dapat  menghasilkan  keseragaman  pengamatan.  Media  

pembelajaran  dapat  menjangkau  audien  yang  besar  jumlahnya  

(kemampuan distributif)  dan  memungkinkan  mereka  mengamati  suatu  

objek  secara  bersamaan; (3) Media pembelajaran  yang  tepat  dapat 

memberikan  ilustrasi  konsep dasar  yang  benar, konkrit,  dan  realistis,  

sehingga  media  pembelajaran  dapat  memberikan  pengalaman yang 

integral atau menyeluruh dari yang konkrit sampai dengan abstrak; (4) 

Media  pembelajaran  yang  baik  juga  dapat merangsang  dan 

membangkitkan motivasi dan minat belajar. Efek audio visual dalam 

multimedia dapat memberikan rangsangan yang  baik  terhadap  

pancaindera  pebelajar; (5) Media pembelajaran interaktif memungkinkan 

adanya interaksi langsung antara peserta didik dengan sumber belajar dan 

pelaksanaan belajar sesuai dengan kemampuan, minat, dan  waktu  

masing-masing. Multimedia kesehatan reproduksi ini mempunyai 

beberapa karakteristik yaitu: multimedia ini sangat cocok digunakan untuk 

pembelajaran kesehatan reproduksi remaja, khususnya remaja tuna rungu 

yang memiliki keterbatasan dalam menerima informasi secara verbal; 

multimedia kesehatan reproduksi ini dilengkapi dengan navigasi sehingga 
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memudahkan siswa untuk menggunakannya secara mandiri di rumah tanpa 

harus bertatap muka dengan guru. Karakteristik multimedia kesehatan 

reproduksi ini sesuai dengan karakteristik multimedia yang dikemukakan 

oleh Munir (2013), yaitu: memiliki lebih dari satu media yang konvergen, 

misalnya menggabungkan unsur audio dan visual; bersifat interaktif, 

memiliki kemampuan untuk mengakomodasi respon pengguna; bersifat 

mandiri, memberi kemudahan dan kelengkapan isi sehingga pengguna bisa 

menggunakan tanpa bimbingan orang lain. 

Hasil penelitian ini juga didukung oleh penelitian sejenis yang 

dilakukan oleh: (1) Candra Dewi pada tahun 2014  tentang pengembangan 

multimedia pembelajaran ilmu pengetahuan alam berbasis flash untuk 

siswa SD. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa prestasi belajar siswa 

yang menggunakan multimedia lebih baik dibandingkan siswa yang tidak 

menggunakan multimedia; (2) Bachtiar pada tahun 2005 tentang 

pengembangan bahan pembelajaran berbantuan komputer. Hasil dari 

penelitian menunjukkan bahwa bahan pembelajaran berbantuan computer 

dapat memaksimalkan dan menumbuhkan minat dalam pembelajaran. 
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BAB V 

KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian pengembangan yang dilakukan peneliti, 

dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut: 

1. Kebutuhan akan media pembelajaran kesehatan reproduksi pada tuna 

rungu ini sangat tinggi. Hal ini bisa disimpulkan dari hasil observasi 

yang dilakukan di SMALB Ma’arif Lamongan melalui hasil wawancara 

kepada guru dan angket yang disebarkan baik kepada siswa maupun 

guru. Dari data yang diperoleh melalui lembar observasi dan angket, 

diperoleh hasil bahwa media sangat dibutuhkan untuk mendukung 

pembelajaran untuk tuna rungu di SMALB Lamongan. Media sangat 

menunjang pembelajaran dan meningkatkan pemahaman materi siswa 

yang notabene memiliki keterbatasan dalam aspek bicara, pemahaman, 

dan pendengaran.  

2. Hasil penelitian pengembangan ini adalah terciptanya multimedia 

interktif kesehatan reproduksi remaja dalam bentuk program komputer 

yang dikemas dalam bentuk CD. Multimedia pembelajaran ini 

dilengkapi dengan teks penjelasan materi, gambar ilustrasi, animasi, 

navigasi, dan soal evaluasi.  

3. Dari hasil uji coba skala luas terhadap siswa di SMALB Lamongan, 

jumlah siswa yang mencapai ketuntasan belajar (nilai 61 ke atas) pada 

kelompok eksperimen adalah sejumlah 17 orang (85%). Hal ini 
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menunjukkan bahwa multimedia kesehatan reproduksi remaja sudah 

efektif jika digunakan untuk siswa tuna rungu.  

B. Implikasi 

Implikasi dari penelitian ini adalah: 

1. Pengembangan multimedia interaktif kesehatan reproduksi remaja ini 

telah dinyatakan layak sehingga dapat digunakan di SMALB Ma’arif 

Lamongan secara khusus maupun digunakan oleh penyuluh kesehatan 

sebagai alternatif media pembelajaran. 

2. Berdasarkan hasil uji efektivitas pada penggunaan multimedia interaktif 

kesehatan reproduksi remaja ini menunjukkan bahwa media ini efektif 

untuk diterapkan. Penelitian ini juga memberikan kontribusi yang berarti 

terhadap guru maupun penyuluh kesehatan melalui produk yang 

dihasilkan dalam pengembangan. 

C. Saran  

Berdasarkan simpulan dan implikasi di atas, maka peneliti 

memberikan saran antara lain: 

1. Multimedia pembelajaran kesehatan reproduksi ini dapat dijadikan 

sebagai alternatif media bagi guru maupun penyuluh kesehatan untuk 

memberikan materi terkait dengan kesehatan reproduksi bagi remaja 

tuna rungu 

2. Multimedia ini dapat dikembangkan lebih lanjut dengan membuat media 

dengan program lain di komputer yang lebih menarik dan mudah 

digunakan untuk kalangan remaja tuna rungu 
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3. Seiring dengan berkembangnya teknologi, multimedia ini dapat 

dikembangkan bukan hanya dengan bantuan komputer tetapi juga bisa 

dengan bantuan handphone atau smartphone sehingga lebih 

memudahkan untuk dibawa kemanapun. 
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LAMPIRAN 1 

LEMBAR WAWANCARA 

HASIL WAWANCARA AWAL DENGAN GURU KELAS 

1. Pertanyaan: 

Bagaimana proses pembelajaran di kelas yang biasanya dilakukan oleh 

guru di SMALB Ma’arif Lamongan? 

Jawaban: 

Biasanya guru menjelaskan materi di depan kelas kemudian guru 

mempersilahkan siswa untuk memberikan pertanyaan jika ada materi yang 

kurang kelas. Jika sudah selesai semuanya, guru memberikan pertanyaan 

terkait dengan materi yang sudah dijelaskan. 

2. Pertanyaan: 

Bagaimana penggunaan media setiap melaksanakan pembelajaran? 

Jawaban: 

Guru biasanya hanya menggunakan bantuan media gambar ketika 

melaksanakan pembelajaran. Hal ini disesuaikan dengan mata pelajaran 

yang diberikan. Untuk pelajaran biologi biasanya menggunakan gambar. 

Tapi untuk pelajaran yang tidak membutuhkan gambar, seperti: bahasa, 

matematika, agama, dll, guru menjelaskan seperti biasa di depan kelas. 

Guru tidak pernah menggunakan komputer ketika memberikan penjelasan 

mengenai materi yang bersangkutan. 
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3. Pertanyaan: 

Bagaimana motivasi belajar siswa selama proses belajar mengajar 

berlangsung? 

Jawaban: 

Siswa cenderung kurang termotivasi saat proses belajar mengajar. Kadang 

mereka merasa bosan dengan pembelajaran di kelas sehingga 

penyampaian materi oleh guru kurang bisa dipahami oleh siswa. 

4. Pertanyaan: 

Bagaimana pemahaman siswa terhadap materi yang disampaikan oleh 

guru ketika proses belajar mengajar? 

Jawaban: 

Siswa kurang bisa memahami apa yang disampaikan oleh guru. Kadang 

disela-sela proses pembelajaran siswa memberikan pertanyaan kepada 

guru, sehingga guru harus menjelaskan lagi terkait hal yang belum 

dipahami oleh siswa. 

5. Pertanyaan: 

Bagaimana media pembelajaran yang dibutuhkan oleh siswa agar 

memudahkan siswa untuk memahami materi? 

Jawaban:  
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Media yang dibutuhkan oleh siswa adalah media yang menarik seperti 

video, gambar, animasi yang berbantuan komputer sehingga penyampaian 

materi bisa bervariasi dan pembelajaran lebih menarik minat siswa serta 

memudahkan siswa memahami materi yang disampaikan oleh guru. 

Kesimpulan hasil wawancara: 

Pembelajaran di kelas masih disominasi dengan metode ceramah oleh guru 

sehingga siswa cenderung pasif. Selain itu masih belum dimanfaatkan dengan 

baik media yang bisa menarik minat siswa, sehingga motivasi siswa dalam belajar 

cenderung kurang. Pembelajaran akan berjalan dengan lebih baik jika ditunjang 

dengan media pembelajaran yang menarik sehingga siswa akan lebih termotivasi 

dalam belajar. 
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LAMPIRAN 2 

ANGKET SISWA SETELAH MELAKSANAKAN PEMBELAJARAN 

DENGAN MULTIMEDIA 

Nama : ……………………………………………. 

Kelas  : ……………………………………………. 

Jenis kelamin : laki-laki/perempuan (lingkari salah satu) 

Petunjuk: 

1. Isilah angket ini sesuai dengan keadaan yang sebenar-benarnya 

2. Pengisian angket dilakukan dengan memberikan tanda silang (X) pada 

range skor yang ada di bawah pertanyaan sesuai pendapat anda 

3. Soal berjumlah 10 butir 

Soal: 

1. Belajar materi kesehatan reproduksi ini 

SANGAT MUDAH MUDAH SULIT SANGAT SULIT 

 

2. Pertanyaan yang diberikan setelah menerima penjelasan materi kesehatan 

reproduksi ini 

SANGAT MUDAH MUDAH SULIT SANGAT SULIT 

 

 

3. Memahami contoh yang ada dalam materi kesehatan reproduksi ini 

SANGAT MUDAH MUDAH SULIT SANGAT SULIT 

 

4. Memahami banyaknya materi kesehatan reproduksi yang disampaikan dalam 

pembelajaran 

Tanda tangan 
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SANGAT MUDAH MUDAH SULIT SANGAT SULIT 

 

5. Mengikuti proses pembelajaran kesehatan reproduksi ini 

SANGAT MUDAH MUDAH SULIT SANGAT SULIT 

 

6. Mengingat materi setelah proses pembelajaran 

SANGAT MUDAH MUDAH SULIT SANGAT SULIT 

 

7. Menyelesaikan pembelajaran kesehatan reproduksi ini 

SANGAT MUDAH MUDAH SULIT SANGAT SULIT 

 

8. Proses pembelajaran kesehatan reproduksi membuat berpikir tentang materi 

kesehatan reproduksi remaja menjadi 

SANGAT MUDAH MUDAH SULIT SANGAT SULIT 

 

9. Cara menggunakan media pembelajaran kesehatan reproduksi ini 

SANGAT MUDAH MUDAH SULIT SANGAT SULIT 

 

10. Tampilan warna media pembelajaran kesehatan reproduksi ini menjadikan saya 

……………. menggunakan media ini. 

SANGAT MUDAH MUDAH SULIT SANGAT SULIT 
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LAMPIRAN 3 

ANGKET PENDAPAT GURU 

Berilah skor jawaban anda dengan berpedoman pada kriteria skor berikut: 

Sangat Baik : 4 

Baik  : 3 

Cukup  : 2 

Kurang : 1 

No Pernyataan 
Skor Jawaban 

1 2 3 4 

1 Materi sesuai dengan tujuan 

pembelajaran 

    

2 Materi menarik dan memotivasi siswa     

3 Menggunakan banyak gambar     

4 Menggunakan 4-5 warna     

5 Warna yang digunakan bersifat tidak 

mencolok (soft) 

    

6 Informasi yang diberikan melalui 

ilustrasi dan deskripsi 

    

7 Ilustrasi mempermudah memahami 

materi 

    

8 Informasi tidak menimbulkan dua atau 

lebih penafsiran 

    

9 Informasi relevan dengan 

perkembangan intelektual siswa 

    

10 Media cocok digunakan untuk anak tuna 

rungu 

    

11 Menggunakan banyak animasi     

12 Ada latihan soal      

13 Ada umpan balik untuk latihan soal     

14 Latihan soal bertingkat sesuai dengan 

kemampuan siswa 

    

15 Format pertanyaan berupa pilihan ganda     

16 Program berjalan baik di computer     

17 Ukuran huruf cukup besar sehingga 

mudah dibaca 

    

18 Program merespon setelah diberi 

perlakuan 
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LAMPIRAN 4 

ANGKET VALIDASI AHLI MEDIA 

 

Materi : Kesehatan Reproduksi Remaja 

Sasaran program : Siswa SMALB Ma’arif Lamongan 

Judul penelitian :Pengembangan Multimedia Interaktif Pendidikan 

Kesehatan Reproduksi Remaja Tunarungu di SMALB 

Ma’arif Lamongan 

Pengembang : Husnul Muthoharoh 

Evaluator : Dr. Nunuk Suryani, M. Pd 

Petunjuk : 

1. Lembar evaluasi ini dimaksudkan untuk mengetahui pendapat Bapak/Ibu 

sebagai ahli media pembelajaran.  

2. Pendapat, kritik, saran, penilaian, dan komentar Bapak/Ibu akan sangat 

bermanfaat untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas media 

pembelajaran ini. 

3. Komentar atau saran Bapak/Ibu mohon ditulis pada tempat yang sudah 

disediakan. 

4. Atas kesediaan Bapak/Ibu untuk mengisi lembar evaluasi ini, saya ucapkan 

terima kasih. 

Berilah tanda centang (√ ) pada pilihan jawaban anda dengan berpedoman pada 

kriteria skor berikut:  

 Sangat baik : 4 

 Baik  : 3 

 Cukup  : 2 

 Kurang : 1 
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No Aspek Pertanyaan Skor jawaban 

1 2      3     4 

1 Kesesuaian dengan 

materi  

a. Memudahkan interaksi antara siswa 

dengan media 

    

b. Kejelasan  materi pelajaran     

c. Keruntutan materi yang tepat     

d. Cakupan materi yang tepat     

e. Ketuntasan materi     

f. Adanya relevansi gambar dengan 

materi 

    

2.  Aspek kemudahan 

siswa menyerap 

materi pembelajaran 

sesuai dengan media 

a. Kemudahan siswa memahami materi 

melalui media 

    

b. Kesesuaian antara desain media dengan 

tingkat berpikir siswa 

    

c. Kemudahan menggunakan media     

Kesimpulan: 

1. Layak untuk diterapkan tanpa revisi 

2. Layak untuk diterapkan dengan revisi 

3. Tidak layak diterapkan 

(Mohon beri tanda lingkaran pada nomor kesimpulan yang sesuai dengan 

kriteria jawaban anda). 

Saran:  

 

 

  

 

 

 

 

 

Surakarta, 

Ahli media 

 

 

Dr. Nunuk Suryani, M. Pd 

NIP. 196611081990032001 
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LAMPIRAN 5 

LEMBAR EVALUASI AHLI MATERI 

Materi : Kesehatan Reproduksi Remaja 

Sasaran program : Siswa SMALB Ma’arif Lamongan 

Judul penelitian : Pengembangan Multimedia Interaktif Pendidikan Kesehatan 

Reproduksi Remaja Tunarungu di SMALB Ma’arif Lamongan 

Pengembang : Husnul Muthoharoh 

Evaluator : Cintika Yorinda S, S.ST, M.kes 

Petunjuk : 

5. Lembar evaluasi ini dimaksudkan untuk mengetahui pendapat Bapak/Ibu 

sebagai ahli media pembelajaran.  

6. Pendapat, kritik, saran, penilaian, dan komentar Bapak/Ibu akan sangat 

bermanfaat untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas media 

pembelajaran ini. 

7. Komentar atau saran Bapak/Ibu mohon ditulis pada tempat yang sudah 

disediakan. 

8. Atas kesediaan Bapak/Ibu untuk mengisi lembar evaluasi ini, saya ucapkan 

terima kasih. 

Berilah tanda centang (√ ) pada pilihan jawaban anda dengan berpedoman pada 

kriteria skor berikut:  

 Sangat baik : 4 

 Baik  : 3 

 Cukup  : 2 

 Kurang : 1 
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No Aspek  Pertanyaan  Skor jawaban 

1 Kesesuaian dengan 

tujuan pembelajaran 

g. Kesesuaian dengan modul kesehatan 

reproduksi 

    

h. Kesesuaian dengan tujuan pembelajaran     

i. Relevansi dengan kemampuan siswa     

j. Kejelasan topik pembelajaran     

k. Keruntutan materi     

l. Cakupan materi yang tepat     

m. Ketuntasan materi     

n. Adanya relevansi gambar dengan materi     

2.  Aspek kemudahan 

siswa materi 

pembelajaran sesuai 

dengan model 

pembelajaran 

d. Kemudahan siswa memahami materi 

melalui media 

    

e. Kesesuaian antara desain media dengan 

tingkat berpikir siswa 

    

f. Kemudahan menggunakan media     

Kesimpulan: 

4. Layak untuk diterapkan tanpa revisi 

5. Layak untuk diterapkan dengan revisi 

6. Tidak layak diterapkan 

(Mohon beri tanda lingkaran pada nomor kesimpulan yang sesuai dengan 

kriteria jawaban anda). 

Saran:  

 

 

  

 

 

 

 

  

Surakarta, 

Ahli materi 

 

 

 

Cintika Yorinda, S.ST, M.Kes 
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LAMPIRAN 6 

MATERI KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA 

 

SEKSUALITAS 

1. Tumbuh Kembang Remaja 

Ialah tahap perubahan fisik dan psikologis remaja 

Tumbuh ialah tahap oerubahan ukuran dan bentuk tubuh atau anggota 

tubuh 

Contoh: 

a. Pertumbuhan tinggi badan 

b. Pertumbuhan berat badan 

c. Pertumbuan alat kelamin 

Kembang ialah tahap perubahan fungsi yang sifatnya bukan fisik 

Contoh: 

a. Perkembangan kecerdasan 

b. Perkembangan sosial kemasyarakatan 

c. Perkembangan bahasa 

d. Perkembangan emosi, dan lain-lain 

Prinsip tumbuh kembang anak dan remaja: 

a. Tumbuh keabng dipengaruhi oleh faktor bawaan dan factor lingkungan 

yang salng mempengauhi secara timbal balik 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



94 

 

b. Tumbuh kembang mengikuti pola atau aturan tertentu dan 

berkesinambungan 

c. Setiap anak memiliki ciri dan sifat yang khas, sehingga tidak ada dua 

anak yang persis sama walaupun mereka kembar 

d. Tumbuh kembang pada masa remaja paling mencolok dan mudah 

diamati 

e. Kecepatan pertumbuhan dan perkembangan remaja laki-laki dan 

perempuan berbeda 

1) Remaja wanita mengalami pertumbuhan lebih cepat pada usia 

10-13 tahun 

2) Remaja laki-laki mengalami pertumbuhan lebih cepat pada usia 

13-15 tahun 

3) Usi ini disebut masa pertumbuhan yang cepat atau masa akil 

balik 

Faktor-faktor yang mempengaruhi tumbuh kembang anak atau remaja 

yaitu: 

a. Faktor bawaan 

Ialah factor yang berasal dari dalam diri seseorang, yang diturunkan 

dari kedua orang tuanya 

b. Faktor lingkungan 

Ialah factor yang berasal dari luar seseorang seperti lingkungan 

keluarga, sosial, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain 
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Beberapa hal yang perlu diketahui oleh remaja saat awal masa tumbuh 

kembangnya, yaitu tentang seksualitas, pubertas, mimpi basah, dan 

menstruasi 

a. Seksualitas 

Adalah segala sesuatu yang menyangkut sikap dan perilaku seksual 

maupun orientasi seksual 

Kata seksualitas berasal dari kata dasar seks yang memiliki beberapa 

arti, yaitu: jenis kelamin, reproduksi seksual, organ reproduksi, 

rangsangan atau gairah seksual, hubungan seks, orientasi seksual 

(heteroseksual, homoseksual, biseksual) dan penyimpangan seksual 

b. Pubertas 

Adalah masa di mana seseorang mengalami perubahan struktur tubuh 

dari anak-anak menjadi dewasa dan perubahan psikis.  

Masa puber anak laki-laki biasanya dimulai pada usia 13-14 tahun dan 

anak perempuan pada usia 11-12 tahun. Batasan umur ini tidak mutlak 

tergantnng beberapa factor antara lain gizi, kesehatan, lingkungan 

keluarga, dll. 

c. Mimpi basah 

Adalah keluarnya sperma tanpa rangsangan pada saat tidur dan 

umumnya terjadi pada saat mimpi tentang seks. 

Sperma yang telah diproduksi oleh testis akan keluar melalui saluran 

sperma atau vas deferens kemudian berada dalam cairan mani yang 

ada di vesicula seminalis (kantung mani) dan jika tidak terjadi 

pengeluaran, sperma ini akan diserap kembali oleh tubuh 
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d. Menstruasi  

Adalah proses peluruhan lapisan dalam atau endometrium yang banyak 

mengandung pembuluh darah dari uterus melalui vagina secara 

periodik dan berkala. 

Siklus menstruasi umumnya berulang setiap bulan. Rata-rata 28-29 

hari (normal 20-35 hari) dan dimulai pada saat pubertas, berhenti 

sesaat waktu hamil atau menyusui dan berakhir ketika perempuan 

berumur sekitar 40-50 tahunan (menopause) 

2. Organ, fungsi, dan proses reproduksi laki-laki dan perempuan 

a. Organ reproduksi perempuan 

1) Ovarium (indung telur) 

Yaitu organ di kiri dan kanan rahim di ujung saluran fimbrae 

(umbai-umbai) dan terletak di rongga pinggul. Indung telur 

berfungsi mengeluarkan sel telur (ovum) satu bulan satu kali dan 

hormon-hormon (estrogen dan progesteron) 

2) Tuba falopi (saluran telur) 

Yaitu saluran di kiri dan kanan rahim yang dilalui oleh sel telur 

(ovum) setelah keluar dari ovarium (proses ovulasi) dan tempat 

pembuahan (konsepsi) 

3) Fimbrae (umbai-umbai) 

Yaitu ujung dari tuba falopi yang dapat dianalogikan dengan jari-

jari tangan. Umbai-umbai ini berfungsi untuk menangkap ovum 

yang dikeluarkan indung telur. 

4) Uterus (rahim) 
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Yaitu tempat calon bayi dibesarkan, bentuknya seperti buah 

alpukat gepeng dan berat normalnya antara 30-50 gram. Ukurannya 

kurang lebih sebesar telur ayam kampong. 

5) Cervix uteri (leher rahim) 

Yaitu bagian bawah rahim dan mempunyai saluran yang berfungsi 

sebagai tempat untuk keluarnya darah menstruasi dan akan terbuka 

pada saat persalinan sebagai jalan keluarnya janin. 

6) Vagina (lubang senggama) 

Yaitu sebuah saluran berbentuk silinder bersifat elastis dan 

bergelombang yang berfungsi sebagai jalan keluarnya darah 

menstruasi maupun bayi serta sebagai lubang senggama. 

b. Organ reproduksi laki-laki 

1) Penis 

Yaitu suatu organ yang berbentuk silindris berfungsi sebagai alat 

senggama dan sebagai saluran untuk mengeluarkan sperma dan air 

seni. Pada keadaan biasa, panjang penis adalah ± 6-8 cm. Ketika 

terangsang secara seksual darah banyak dipompakan ke penis 

sehingga panjangnya menjadi sekitar dua kali dari panjang 

sebelumnya. Keadaan ini disebut ereksi. 

2) Glans 

Adalah bagian depan atau kepala penis yang banyak mengandung 

pembuluh darah dan syaraf. Kulit yang menutupi bagian glans 

disebut foreskin (preputium) yang merupakan bagian yang 

biasanya disunat. 
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3) Uretra (saluran kencing) 

Yaitu saluran yang terdapat dalam penis yang berfungsi untuk 

mengeluarkan air seni dan air mani. 

4) Vas deferens (saluran sperma) 

Adalah saluran yang menyalurkan sperma dari testis menuju ke 

prostat. Panjangnya ± 4,5 cm dengan diameter ±2,5 mm 

5) Epididimis 

Adalah saluran-saluran yang lebih besar dari vas deferens. 

Bentuknya berkelok-kelok dan membentuk bangunan seperti topi. 

Sperma yang dihasilkan oleh testis akan berkumpul di epididimis. 

6) Testis (pelir) 

Adalah organ yang berfungsi memproduksi hormon testosteron dan 

sperma setiap hari. Berbentuk bulat telur (avoid) yang berjumlah 

dua buah. 

7) Scrotum (kantung pelir) 

Adalah kantung kulit yang melindungi testis, berwarna gelap dan 

berlipat-lipat, sebagai tempat bergantungnya testis. 

8) Kelenjar prostat 

Terletak di bawah kandung kencing, bentuknya seperti buah 

kenari. Kelenjar ini mneghasilkan cairan yang bersifat basa dan 

berfungsi untuk mempertahankan hidup sperma. Cairan tersebut 

merupakan bagian dari semen (air mani) 

9) Vesikula seminalis 
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Yaitu kelenjar yang berupa kantung berbentuk seperti huruf S, 

berkelok-kelok (sambung-menyambung) berfungsi menghasilkan 

sekaligus menampung cairan mani sebagai media pengantar 

sperma. 

c. Proses reproduksi 

Kehamilan merupakan proses regenerasi yang diawali dengan 

pertemuan sel telur perempuan dengan sel sperma laki-laki yang 

membentuk suatu sel (embrio) di mana merupakan cikal bakal janin 

dan berkembang di dalam rahim sampai akhirnya dilahirkan sebagai 

bayi. 

 

3. Resiko hubungan seks pra nikah 

a. Kehamilan Tak Diinginkan (KTD) 

Adalah kehamilan yang tidak diinginkan atau tidak diharapkan oleh 

salah satu atau kedua calon orang tua bayi tersebut 

b. Aborsi 

Adalah pengakhiran kehamilan sebelum umur kehamilan 20 minggu 

atau berat janin kurang dari 500 gram. Aborsi dibedakan menjadi dua 

macam: 

1) Aborsi spontan (abortus spontane) adalah keguguran yang terjadi 

secara alamiah atau tidak disengaja 

2) Aborsi buatan (abortus provokatus) adalah usaha pengguguran 

yang disengaja. Ada dua cara melakukan aborsi buatan, yaitu cara 
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yang aman secara medis dan cara yang tidak aman secara medis 

(self treatment atau unsafe abortion) 

c. Infeksi Menular Seksual (IMS) 

Adalah infeksi yang penularannya terutama melalui hubungan seks. 

Kemungkinan penularan akan lebih besar bila hubungan seksual 

dilakukan secara berganti-ganti pasangan, baik melalui vagina, oral, 

maupun anal. Contoh IMS: Gonore (GO/Kencing nanah), sifilis (raja 

singa), herpes genitalis, trikomonas vaginalis, hepatitis B, HIV dan 

AIDS, dll. 

 

HIV dan AIDS 

 

1. Pengertian HIV dan AIDS 

HIV adalah singkatan dari Human Immunodeficiency Virus, yaitu virus 

yang menurunkan sampai merusak sistem kekebalan tubuh manusia. 

AIDS adalah singkatan dari Acquired Immuno Deficiency Syndrome atau 

kumpulan berbagai gejala penyakit akibat turunnya kekebalan tubuh 

individu yang didapat akibat HIV bukan karena keturunan. 

Virus HIV bisa terdapat pada semua cairan tubuh manusia, tetapi yang 

bisa menjadi media penularannya hanya ada pada: 

1) Darah 

2) Cairan sperma (mani) 

3) Cairan vagina 

2. Fase-fase HIV dan AIDS 
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Ada empat fase perubahan HIV dan AIDS: 

a. Fase 1 

1) Umur infeksi 1-6 bulan sejak terinfeksi HIV 

2) Individu sudah terpapar dan terinfeksi 

3) Tetapi ciri-ciri terinfeksi belum terlihat meskipun ia melakukan tes 

darah. Pada fase antibody terhadap HIV belum tampak. 

4) Sudah dapat menularkan kepada orang lain. 

5) Bisa saja terlihat/mengalami gejala – gejala ringan, seperti flu 

(biasanya 2-3 hari dan sembuh sendiri) 

b. Fase 2 

1) Umur infeksi 2-10 tahun (setelah terinfeksi HIV) 

2) Pada fase kedua ini, individu sudah positif HIV dan belum 

menunjukan gejala sakit. 

3) Dapat menularkan kepada orang lain. 

4) Bisa saja terlihat/mengalami gejala ringan, seperti flu (biasanya 2-3 

hari dan sembuh sendiri) 

c. Fase 3 

1) Mulai muncul gejala – gejala awal penyakit 

2) Belum disebut sebagai gejala AIDS. 

3) Gejal – gejala yang berkaitan antara lain keringat yang berlebihan 

pada waktu malam, diare terus menerus, pembengkakan kelenjar 

getah bening, flu yang tidak sembuh – sembuh, nafsu makan 

berkurang dan badan menjadi lemah serta berat badan terus 

berkurang. 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



102 

 

d. Fase 4 

1) Sudah masuk pada fase AIDS 

2) AIDS baru dapat di diagnose setelah kekebalan tubuh sangat 

berkurang dilihat dari jumlah sel-T-nya. 

3) Timbul penyakit tertentu dengan infeksi oportunistik, yaitu TBC, 

infeksi paru – paru yang menyebabkan radang paru – paru dan 

kesulitan bernapas, kanke, sariawan, kanker kulit atau sarcoma 

Kaposi, infeksi usus yang menyebabkan diare parah berminggu – 

minggu dan infeksi otak yang menyebabkan kekacauan mental dan 

sakit kepala. 

3. Proses penularan HIV 

HIV dapat menular melalui : 

a. Hubungan seksual yang tidak aman (tidak menggunakan kondom)  

b. Penggunaan jarum suntik, tindik, tato yang dapat menimbulkan luka 

dan tidak disterilkan, dipergunakan secara bersama – sama dan 

sebelumnya telah digunakan oleh orang terinfeksi HIV. 

c. Melalui transfusi darah yang terinfeksi HIV. 

d. Ibu hamil yang terinfeksi HIV pada anak yang dikandungnya pada saat 

dalam kandungan, proses kelahiran dan setelah kelahiran. 

4. Pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS 

Lima cara pokok untuk mencegah penularan HIV (A, B, C, D, E) yaitu : 

A : Abstinence – memilih untuk tidak melakukan hubungan seks 

B : Be faithful – Saling setia dengan pasangannya  

C : Condom – Menggunakan kondom secara konsisten dan benar. 
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D : Drug – Tolak penggunaan NAPZA. 

E : Equipment – Jangan pakai jarum suntik bersama. 

5. Proses pemeriksaan/ tes HIV dan AIDS 

Seseorang tidak akan tahu apakah dia terinfeksi HIV dan AIDS atau tidak, 

tanpa melakukan tes HIV dan AIDS lewat contoh darah dalam tubuhnya. 

Tes HIV dan AIDS berfungsi untuk mengetahui adanya antibody terhadap 

HIV atau mengetes adanya antigen HIV dalam darah. 

Ada beberapa jenis tes yang biasa dilakukan antara lain : Tes Elisa, Rapid 

Tes dan Tes Western Blot. 

6. Menginformasikan tempat-tempat rujukan HIV dan AIDS 

7. Menginformasikan pengobatan HIV dan AIDS  

Samapai saat ini belum ada obat – obatan yang dapat menghilangkan HIV 

dari dalam tubuh individu. Obat yang selama ini digunakan hanya 

berfungsi menahan perkembangbiakan dan keganasan virus, yang dikenal 

dengan antiretroviral (ARV) seperti AZT, Didanoise, Zaecitabine dan 

Stavudine. 

Sedangkan obat infeksi oportunistik adalah obat yang digunakan untuk 

penyakit yang muncul sebagai efek samping rusaknya kekebalan tubuh 

seperti : obat – obatan anti TBC dll. 
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NAPZA 

1. Pengertian NAPZA 

NAPZA (Narkotika, Alkohol, Psikotropika dan Zat adiktif lainnya) adalah zat 

– zat kimiawi (obat – obat berbahay) yang mampu merubah perasaan, fungsi 

mental dan perilaku sesorang (Kamus Narkoba BNN 2006). 

NAPZA terdiri 4 kategori sebagai berikut : 

a. Narkotika 

Narkotika adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan 

tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan 

penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi samapi 

menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. 

b. Alkohol  

Alkohol adalah Zat aktif dalam berbagai minuman keras, mengandung 

etanol yang berfungsi menekan saraf pusat. 

c. Psikotropika 

Psikotropika adalah ZAt atau obat baik alamiah maupun sintetis, bukan 

narkotika, yang bersifat atau berkhasiat psiko aktif melalui pengaruh 

selektif pada susunan syaraf pusat yang menyebabkan perubahan khas 

pada aktivitas mental dan perilaku. 

d. Zat Aditif Lainnya 

Adalah Zat, bahan kimia dan biologis, baik dalam betuk tunggal maupun 

campuran yang dapat membahayakan kesehatan dan lingkungan hidup 

secara langsung atau tidak langsung yang sifat, karsinogenik, teratogenik, 

korosif dan iritasi seperti lem dan whipped cream. 
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2. Jenis-jenis NAPZA 

Jenis-jenis NAPZA dapat dikelompokkan menjadi 4: 

a. Berdasarkan bahan (natural dan sintesis) 

b. Berdasarkan efek kerja (merangsang, menekan, dan mengacaukan sistem 

syaraf pusat) 

c. Berdasarkan cara penggunaan (oral, injeksi, melalui luka, menghirup, dan 

insersi anal) 

d. Berdasarkan bentuk (cairan, pasta, pil/kapsul, Kristal/block, bubuk, gas, 

dan lapisan kertas) 

3. Ciri-ciri penyalahgunaan NAPZA 

Tanda-tanda umum untuk mengenali apakah anak sudah mulai terlibat dalam 

penyalahgunaan NAPZA: 

1) Prestasi anak menurun tajam 

2) Kebiasaan berpakaian yang berubah drastis, dari yang rapi menjadi buruk 

3) Perubahan tingkah laku yang tidak seperti biasanya atau semestinya 

4) Anak tidak memperhatikan kebersihan diri 

5) Mendadak menjadi pendiam dan sering menyendiri di kamar serta 

cenderung apatis 

6) Tidak menuruti lagi disiplin rumah 

7) Mata sering merah dan nafsu makan berubah 

8) Berat badan menurun 

9) Gampang tersinggung 

10) Anda sering mencium bau aneh di kamarnya 
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11) Mulai ada insiden-insiden pencurian di rumah atau di sekolah yang 

dilaporkan 

12) Dll. 

4. Dampak penyalahgunaan NAPZA 

a. Fisik 

Efek NAPZA bagi tubuh tergantung pada jenis NAPZA, jumlah/dosis, 

frekuensi pemakaian, cara menggunakan (apakah digunakan bersamaan 

dengan obat lain), faktor psikologis (kepribadian, harapan dan perasaan 

saat memakai), dan faktor biologis (berat badan dan kecenderungan 

alergi)  

b. Psikologis 

Berbagai gangguan psikis atau kejiwaan yang sering dialami oleh mereka 

yang menyalahgunakan NAPZA antara lain adalah depresi, paranoid, 

percobaan bunuh diri, melakukan tindak kekerasan, dan lain-lain 

c. Sosial-ekonomi 

Dampak sosial menyangkut kepentingan lingkungan masyarakat yang 

lebih luas diluar diri para pemakai itu sendiri, yaitu keluarga, sekolah, 

tempat tinggal, bahkan bangsa. Penyalahgunaan NAPZA yang semakin 

meluas merugikan masyarakat diberbagai aspek kehidupan mulai dari 

aspek kesehatan, sosial psikologis, hukum, hingga ekonomi. 

d. Aspek kesehatan 

Dalam aspek kesehatan, penyalahgunaan NAPZA tidak hanya berakibat 

buruk pada diri para pemakai tetapi juga orang lain yang berhubungan 

dengan mereka. Pemakaian NAPZA melalui jarum suntik bersama 
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misalnya, telah terbukti menjadi salah satu penyebab meningkatnya secaa 

dratis penyebaran HIV dan AIDS di masyarakat, selain penyakit lain 

seperti Hepatitis B dan C.  

e. Aspek sosial dan psikologis 

Tekanan berat pada orang – orang terdekat pemakai, seperti saudara, 

orang tua, kerabat, teman, keluarga sebagai unit masyarakat terkecil harus 

menanggung beban sosial dan psikologis terberat menangani anggota 

keluarga yang sudah terjerumus dalam penyalahgunaan NAPZA. 

f. Aspek hukum dan keamanan 

Berbagai penelitian menunjukan bahwa banyak perilaku menyimpang 

seperti perkelahian, tawuran, kriminalitas, pencurian, perampokan, dan 

perilaku seks berisiko, dipengaruhi atau bahkan dipicu oleh penggunaan 

NAPZA, pemakai NAPZA seringkali tidak dapat mengendalikan diri dan 

bersikap tidak sesuai dengan norma – norma umum masyarakat. 

g. Aspek ekonomis 

Aspek ekonomis dari penyalahgunaan NAPZA sudah sangat nyata yaitu 

semakin berkurangnya sumber daya manusia yang potensial dan 

produktif untuk membangun Negara. Para pemakai NAPZA tidak 

membantu, tetapi justru menjadi beban bagi Negara, bukan hanya dalam 

bentuk ketiadaan tenaga dan sumbangan produktif, tetapi Negara justru 

harus mengeluarkan biaya sangat besar untuk menanggulangi persoalan 

penyalahgunaan NAPZA. 

5. Penanggulangan penyalahgunaan NAPZA 
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a. Pencegahan (preventif)mengurangi pasokan (Suply Reduction), 

mengurangi permintaan (Demand Reduction), mengurangi dampak buruk 

(Harm Reduction) 

Dengan  

b. Pengobatan (kuratif) 

Fase ini biasanya ditangani oleh lembaga professional di bidangnya yaitu 

lembaga medis seperti klinik, rumah sakit, dokter. Fase penerimaan awal 

(inisial intake), fase detoksifikasi, terapi komplikasi medic. 

c. Pemulihan (rehabilitatif) 

Tahap ini biasanya terdiri atas : Fase Stabilisasi, Fase Sosialisasi dalam 

masyarakat. 
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LAMPIRAN 7 

BUTIR SOAL EVALUASI 

KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA 

 

Pilihlah salah satu jawaban di bawah ini dengan memberikan tanda (X) pada 

salah satu huruf yang kamu anggap benar! 

1. Tahap perubahan fisik dan psikologis remaja disebut juga……… 

a. Tumbuh 

b. Kembang 

c. Tumbuh kembang 

d. Berkembang 

e. Berkembang biak 

2. Dibawah ini yang termasuk tahap perkembangan adalah kecuali……. 

a. Perkembangan tinggi badan 

b. Perkembangan kecerdasan 

c. Perkembangan bahasa 

d. Perkembangan emosi 

e. Perkembangan sosial/kemasyarakatan 

3. Faktor yang mempengaruhi tumbuh kembang remaja yang berasal dari 

dalam diri seseorang dan diturunkan dari kedua orang tuanya 

adalah……… 

a. Faktor sosial 

b. Faktor lingkungan 

c. Faktor pendidikan 
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d. Faktor bawaan 

e. Faktor kesehatan     

4. Masa di mana seseorang mengalami perubahan struktur tubuh dari anak-

anak menjadi dewasa dan perubahan psikis adalah…………….. 

a. Masa anak-anak 

b. Masa dewasa 

c. Masa tua 

d. Masa muda 

e. Masa pubertas 

5. Proses peluruhan lapisan endometrium yang banyak mengandung 

pembuluh darah dari uterus melalui vagina secara periodik dan berkala 

adalah…………. 

a. Menstruasi 

b. Nifas 

c. Melahirkan 

d. Mimpi basah 

e. Kehamilan 

6. Di bawah ini yang termasuk organ reproduksi perempuan adalah……. 

a. Testis 

b. Vas deferens 

c. Ovarium 

d. Penis 

e. Scrotum 

7. Di bawah ini yang termasuk organ reproduksi laki-laki adalah…….. 
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a. Ovarium 

b. Tuba falopii 

c. Vagina 

d. Uterus 

e. Epididimis 

8. Proses regenerasi yang diawali dengan pertemuan sel telur perempuan 

dengan sel sperma laki-laki yang membentuk suatu sel (embrio) di mana 

merupakan cikal bakal janin dan berkembang di dalam rahim sampai 

akhirnya dilahirkan sebagai bayi adalah……………… 

a. Kehamilan 

b. Persalinan 

c. Menstruasi 

d. Tumbuh 

e. Kembang 

9. Di bawah ini yang berhubungan dengan aborsi adalah kecuali……… 

a. Penyakit pada kehamilan sebelum umur kehamilan 20 minggu 

b. Pengakhiran kehamilan  sebelum umur kehamilan 20 minggu 

c. Keguguran secara alamiah 

d. Keguguran yang disengaja 

e. Pengakhiran kehamilan 

10. Resiko hubungan seks pra nikah di bawah ini kecuali……… 

a. Kehamilan Tak Diinginkan (KTD) 

b. Aborsi 

c. Terjangkit penyakit Sifilis atau raja singa 
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d. Kehamilan yang diinginkan 

e. Terjangkit penyakit gonorea  (GO) 

11. Infeksi yang penularannya terutama melalui hubungan seks 

adalah………….. 

a. Infeksi kerongkongan 

b. Infeksi Menular Seksual (IMS) 

c. Infeksi Saluran Kencing (ISK) 

d. Infeksi Saluran Pencernaan 

e. Infeksi mata 

12. Kepanjangan dari HIV adalah…… 

a. Human Infection Virus 

b. Human Innactive Virus 

c. Human Immunodeficiency Virus 

d. Human International Virus 

e. Human Insuficiency Virus 

13. DI bawah ini yang termasuk fase 1 HIV dan AIDS adalah……. 

a. Umur infeksi 2-10 tahun setelah terinfeksi HIV 

b. Sudah masuk pada fase AIDS 

c. Umur infeksi 1-6 bulan sejak terinfeksi HIV 

d. Muncul penyakit tertentu seperti TBC, infeksi paru-paru, sariawan, 

kanker, dll 

e. Muncul gejala seperti keringat berlebihan pada waktu malam, diare 

terus-menerus, pembengkakan kelenjar getah bening,, dll 
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14. Di bawah ini yang bisa menjadi cara penularan HIV adalah 

Kecuali……….. 

a. Hubungan seksual 

b. Penggunaan jarum suntik 

c. Transfusi darah 

d. Pemakaian tattoo 

e. Kontak fisik 

15. Di bawah ini cara untuk mencegah penularan HIV dan AIDS adalah 

kecuali….. 

a. Memilih untuk tidak melakukan hubungan seks 

b. Saling setia dengan pasangannya 

c. Jangan memakai jarum suntik bersama 

d. Saling tidak setia dengan pasangannya 

e. Tolak penggunaan NAPZA 

16. Di bawah ini obat yang bisa digunakan untuk menahan perkembangbiakan 

dan keganasan virus HIV dan AIDS adalah……. 

a. Antiretroviral (ARV) 

b. Obat flu 

c. Obat diare 

d. Antibakteri 

e. NAPZA 

17. Di bawah ini yang termasuk NAPZA adalah………. 

a. Air mineral 

b. Alkohol 
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c. Air Susu Ibu (ASI) 

d. Syrup 

e. Oralit 

18. Tanda-tanda umum untuk mengenali apakah anak sudah mulai terlibat 

dalam penyalahgunaan NAPZA adalah kecuali……… 

a. Prestasi anak meningkat 

b. Berat badan menurun 

c. Perubahan tingkah laku tidak seperti biasanya 

d. Gampang tersinggung 

e. Mata sering merah dan nafsu makan berubah 

19. Di bawah ini dampak penyalahgunaan NAPZA adalah kecuali…... 

a. Depresi 

b. Keluarga harus menanggung beban sosial dan psikologis 

c. Meningkatnya perilaku menyimpang seperti tawuran, kriminalitas, dll 

d. Menurunnya angka pengangguran 

e. Berkurangnya sumber daya manusia yang potensial dan produktif 

20. Yang termasuk fase pemulihan (rehabilitatif) dalam penanggulangan 

penyalahgunaan NAPZA adalah………. 

a. Detoksifikasi 

b. Sosialisasi dalam masyarakat 

c. Penanganan oleh dokter umum 

d. Terapi komplikasi medis 

e. Penanganan oleh dokter spesialis 

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



115 

 

LAMPIRAN 8 

KUNCI JAWABAN TES 

1. C 

2. A 

3. D 

4. E 

5. A 

6. C 

7. E 

8. A 

9. A 

10. D 

11. B 

12. C 

13. C 

14. E 

15. D 

16. A 

17. B 

18. A 

19. D 

20. B 
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LAMPIRAN 9 

DAFTAR ABSEN SISWA UJI COBA PERTAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Nama Tanda tangan 

1 Silvia Megautami P   

2 M. Adrian   

3 Erika Nur W   

4 Iqlimatus S   

5 Zahrotul F. A   

6 Rihiyah Z. M   

7 Rifki Abdillah   

8 Fani Fauzi A   

9 Alvina Nur Laili   

10 Gilang Fitrian   
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LAMPIRAN 10 

DAFTAR ABSEN SISWA UJI COBA KEDUA 

KELOMPOK KONTROL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Nama Tanda tangan 

1 M. Aris   

2 Rizal Pratama   

3 Ahmad Fauzi   

4 M. Lutfi Romadhon   

5 Vela Fitriyana   

6 Winda Wida   

7 Lilis Yunia   

8 Wahyu   

9 Erika Holanda   

10 M. Fatqur Rohman   
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LAMPIRAN 11 

DAFTAR ABSEN SISWA UJI COBA KEDUA 

KELOMPOK EKSPERIMEN 

 

 

 

 

 

No Nama Tanda tangan 

1 Viga Prasetyo   

2 Tio Mei Indarto   

3 M. Abi Shoimi   

4 Ria Cahaya Wati   

5 Eki Rahwanto     

6 Oki Wijaya P. K   

7 Anjar Ismanto   

8 Moch. Jatmiko   

9 Hendrik Safrudin   

10 M. Alvian Abidin   
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LAMPIRAN 12 

HASIL BELAJAR TAHAP UJI SKALA LUAS 

Kelompok Eksperimen 

No Peserta Tes 

Nomor Soal/Kunci 
JUMLAH 

BENAR 
SKOR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

C A D E A C E A A D B C C E D A B A D B 

1 VIGA PRASETYO B A D E E C E D A D B C C E C A B A D B 17 85 

2 TIO MEI INDARTO C B D D A C E A A D B B C E D C B A B C 14 70 

3 M. ABI SHOIMI D A E E A C D A A D C C C E D A B D D B 15 75 

4 RIA CAHAYA WATI C A D E A E E A A D B D C D D A A A C A 14 70 

5 EKI RAHWANTO A D D E A C C A A A B C A E D A B A D B 15 75 

6 OKI WIJAYA P. K C A D A A A E A D D B C C C D A B C D B 15 75 

7 ANJAR ISMANTO C A C E A C E B A D D C C B D B B A B B 13 65 

8 MOCH. JATMIKO C A B E A C B A A B B C B E B A B A D E 14 70 

9 HENDRIK SAFRUDIN C C D B A B E C A D A C C A D A B B D B 13 65 

10 M. ALVIAN ABIDIN E A D E B C E A B D B C E E D A C A D B 15 75 
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LAMPIRAN 13 

HASIL BELAJAR TAHAP UJI SKALA LUAS 

Kelompok Kontrol 

No Peserta Tes 

Nomor Soal/Kunci 
JUMLAH 

BENAR 
SKOR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

C A D E A C E A A D B C C E D A B A D B 

1 M. Aris B C D E B A E D D C B A C D A A D B D B 8 40 

2 Rizal Pratama C B E D B C E A B D C B B E D C B A B C 9 45 

3 Ahmad Fauzi D A E B A D D B A E C C D E D A C D A E 6 30 

4 M. Lutfi Romadhon C A D D A E B A A D B D C D D C A A C A 11 55 

5 Vela Fitriyana D D D E A C C A B A B C A E D A B C D B 13 65 

6 Winda Wida C A B A D A A A D D B C C E B A B C B A 8 40 

7 Lilis Yunia C A C E A C E B A D D C C B D B B A B B 13 65 

8 Wahyu C A B E A C B A A B B C B E B A B A D E 14 70 

9 Erika Holanda C C D B A B E C A E A C C A D B B B D B 11 55 

10 M. Fatqur Rohman E A D E B C E A B D B C E E D A C A D B 15 75 
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LAMPIRAN 14 

DATA ANGKET SISWA UJI PERTAMA 

NAMA 
NOMOR SOAL DAN JAWABAN  SKOR 

TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

M. Aris 3 4 1 4 3 3   3 4 2 2 3 3 4 4 3 46 

Rizal Pratama 4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 4 4 3 4 52 

Ahmad Fauzi 3 3 4 3 3 3 4 2 3 1 3 4 3 4 3 46 

M. Lutfi Romadhon 4 2 4 3 2 3 3 3 4 4 2 3 4 3 2 45 

Vela Fitriyana 4 4 3 2 2 2 3 3 3 3 2 4 4 2 3 44 

Winda Wida 3 4 2 1 4 3 3 2 4 1 3 2 3 2 4 41 

Lilis Yunia 4 2 4 4 2 3 4 3 3 2 4 3 4 3 2 47 

Wahyu 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 41 

Erika Holanda 4 3 4 4 3 4 3 4 3 2 4 4 2 4 2 50 

M. Fatqur Rohman 3 3 3 3 3 3 4 2 2 2 4 4 3 4 1 44 

RATA-RATA  3,04 
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LAMPIRAN 15 

DATA ANGKET SISWA UJI KEDUA 

 

No NAMA 
NOMOR SOAL DAN JAWABAN  SKOR 

TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 Viga Prasetyo 3 4 1 4 3 3   3 4 2 2 3 3 3 3 3 44 

2 Tio Mei Indarto 4 3 3 3 3 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 53 

3 M. Abi Shoimi 3 3 4 3 3 3 4 3 3 1 3 4 3 4 3 47 

4 Ria Cahaya Wati 4 3 4 3 2 3 3 3 4 4 3 3 4 3 2 47 

5 Eki Rahwanto   4 4 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 42 

6 Oki Wijaya P. K 3 4 2 1 4 3 3 2 4 1 3 2 3 2 4 41 

7 Anjar Ismanto 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 56 

8 Moch. Jatmiko 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 41 

9 Hendrik Safrudin 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 2 3 2 43 

10 M. Alvian Abidin 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 4 4 1 45 

11 Silvia Megautami P 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 47 

12 M. Adrian 3 3 3 2 2 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 43 

13 Erika Nur W 4 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 3 3 45 

14 Iqlimatus S 2 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 2 1 3 3 43 

15 Zahrotul F. A 3 4 3 3 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 54 

RATA-RATA 3,07 
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LAMPIRAN 16 

DOKUMENTASI 
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LAMPIRAN 17 

TAMPILAN MULTIMEDIA KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA 
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