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ABSTRAK
Website menjadi sarana promosi dan sumber bahan ajar yang
dapat digunakan oleh berbagai kalangan. Seiring berjalannya
kemajuan teknologi dan informasi tidak dipungkiri dapat mengubah
perilaku sosial dikalangan generasi muda. Berbicara tentang seks tidak
lepas dari pembicaraan mengenai manusia itu sendiri, seks pada
dasarnya merupakan kebutuhan alami makhluk hidup guna untuk
melangsungkan hidup dan melestarikan generasinya.
Pendidikan seks adalah kegiatan untuk mengajarkan mengenai
kesehatan reproduksi. Kesehatan reproduksi sendiri memiliki arti
yakni suatu kondisi sehat dari sistem, fungsi, dan proses alat
reproduksi yang dimiliki oleh seseorang. Perilaku kenakalan seksual
remaja jika tidak di tangani dengan benar, menyebabkan terjadinya
hal yang tidak diinginkan. Perilaku kenakalan seksual pada remaja
menunjukkan bahwa tingkat self regulation remaja yang tidak
melakukan kenakalan seksual lebih tinggi dibandingkan dengan
remaja yang tidak melakukan.
Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan desain media
pembelajaran biologi berbasis web pada materi pendidikan seks, untuk
mengetahui kelayakan media pembelajaran, untuk mengetahui respon
siswa terhadap media pembelajaran, untuk mengetahui pengaruh self
regulation terhadap media pembelajaran. Prosedur dalam penelitian
ini dengan menggunakan model yang dikembangkan oleh Stephen M.
Alessi dan Trollip yang mempunyai tiga tahapan yaitu: tahap
perencanaan, tahap desain dan tahap pengembangan.
Hasil penelitian memperoleh uji kelayakan yang terhadap
validator media yakni kelayakan 97 dengan katagori sangat layak, dari
validator Bahasa mendapatkan kelayakan 93,75 dengan kategori
sangat layak, dan validator materi mendapatkan kelayakan 92,45
dengan kategori sangat layak. Respon perserta didik terhadap media
website mendapat hasil 88 dengan kriteria sangat positif, sedangkan
respon perserta didik terhadap pendidikan seks mendapat hasil 97
dengan kriteria sangat positif. Self Regulation (regulasi diri)
memberikan pengaruh sebesar 78,4% terhadap hasil website
pembelajaran biologi berbasis pendidikan seks terhadap peserta didik.
Kata Kunci: Media Pembelajaran, Pendidikan Seks, Self Regulation,
Website.
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ABSTRACT
Websitebecome a means of promotion and a source of teaching
materials that can be used by various groups. As technology and
information advances, it is undeniable that it can change social
behavior among the younger generation. Talking about sex cannot be
separated from talking about humans themselves, sex is basically a
natural need of living things in order to survive and preserve their
generations.
Sex education is an activity to teach about reproductive health.
Reproductive health itself has the meaning of a healthy condition of
the system, function, and process of a person's reproductive organs.
Juvenile sexual delinquency behavior, if not handled properly, can
cause unwanted things to happen. Sexual delinquency behavior in
adolescents shows that the level of self-regulation of adolescents who
do not commit sexual delinquency is higher than that of adolescents
who do not.
This study aims to develop a web-based biology learning media
design for sex education materials, to determine the feasibility of
learning media, to determine student responses to learning media, to
determine the effect of self-regulation on learning media. The
procedure in this study uses a model developed by Stephen M. Alessi
and Trollip which has three stages: the planning stage, the design
stage and the development stage.
The results of the study obtained a feasibility test against the
media validator, namely the feasibility of 97 with a very decent
category, from the language validator it got a feasibility of 93.75 with
a very decent category, and the material validator got a feasibility of
92.45 with a very decent category. Student responses to website media
got 88 results with very positive criteria, while student responses to
sex education got 97 results with very positive criteria. Self-regulation
(self-regulation) has an influence of 78.4% on the results of sex
education-based biology learning websites for students.
Keywords: Learning Media, Sex Education, Self Regulation,
Website.
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BAB 1
PENDAHULUAN
A. Penegasan Judul
Proposal ini berjudul “Pengembangan Website Mengenai
Pembelajaran Biologi Berbasis Pendidikan Seks Terhadap Self
Regulation Perserta Didik Kelas VIII di SMP N 36 Bandar
Lampung”. Agar dapat memperjelas maksud dari judul tersebut,
maka perlu adanya penegasan judul dengan beberapa definisi sebagai
berikut:
1. Penelitian dan pengembangan adalah metode penelitian yang
digunakan untuk menghasilkan produk tertentu, dan menguji
keefektifan produk tersebut. Tujuan dari penelitian ini yaitu
untuk menghasilkan produk baru melalui pengembangan. 1
2. Website adalah halaman informasi yang di sediakan melalui
internet sehingga bisa diakses di seluruh dunia selama
terkoneksi dengan jaringan internet. Website merupaka
komponen atau kumpulan yang terdari atas teks, gambar,
video, suara animasi yang merupakan media informasi yang
menarik untuk dikunjungi. Web based learning merupakan
salah satu bentuk e-learning yang materi (content) maupun
cara penyampaiannya (delivery method) melalui internet
(web).2
3. Pendidikan seks atau edukasi seks adalah kegiatan untuk
mengajarkan mengenai kesehatan reproduksi. Tujuan dari
kegiatan ini adalah untuk menyadarkan pentingnya
kesehatan reproduksi sehingga dapat mencegah terjadi nya
pelecehan seksual maupun penyakit menular. Sedangkan
menurut Abdul & Wulandari pendidikan seks adalah suatu
pengetahuan yang membahas mengenai fungsi sebagai alat
reproduksi, perkembangan alat kelamin perempuan dan
1

Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Alfabeta, 2016), 407.
Rusman, Deni Kurniawan, dan Cepi Riyana, Pembelajaran Berbasis
Teknologi Informasi dan Komunikasi, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), 265.
2

2

4.

pada laki-laki, menstruasi dan mimpi basah, sampai
dengan msalah perkawinan dan kehamilan.3
Self regulation adalah cara belajar siswa mengolah kegiatan
individu untuk mencapai tujuan tertentu dengan cara
pengontrolan perilaku, memotivasi diri sendiri dan
menggunakan kognitifnya dalam melakukan tindakan.4

B.

Latar Belakang Masalah
Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) telah berkembang
seiring dengan globalisasi, sehingga penyampaian informasi akan
berlangsung dengan cepat. Salah satu sarana untuk meningkatkan
kualitas sumber daya manusia adalah melalui pendidikan. Secara
umum tujuan pendidikan indonesia sudah mencakup tiga ranah
perkembangan manusia, yaitu perkembangan afektif, psikomotorik,
dan kognitif.5 Bagi pemerintah hal tersebut merupakan tantangan
dalam meningkatkan kualitas pembelajaran sedangkan bagi guru
merupakan tantangan untuk mengintegrasikan teknologi komputer
supaya dapat digunakan sebagai media pembelajaran. 6
Menurut UU No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan
nasional menyatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi
mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta
peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan
kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan
potensi
peserta didik untuk menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa
kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu,
3

Myra Damayanti, Catharina Tri Anni, dan Heru Mugiarso, “Layanan
Informasi dengan Media Gambar untuk Meningkatkan Pemahaman Seks Education
Siswa”, Indonesian Journal of Guidance and Counseling, Vol 7 no. 1 (2018): 38,
https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/jbk.
4
M. Yasdar dan Muliyadi, ”Penerapan Teknik Regulasi diri (Self Regulation)
Untuk Meningkatkan Kemandirian Belajar Mahasiswa Program Studi Bimbingan
Konseling STKIP Muhammadiyah Enrekang”, Jurnal Edumaspul, Vol 2 no. 2 (2018):
52, https://doi.org/10.33487/edumaspul.v2i2.9.
5
Chairul Anwar, Hakikat Manusia dalam Pendidikan Sebuah Tinjauan
Filosofis, (Yogyakarta: SUKA-Press, 2014), 59.
6
Rusman, Belajar dan Pembelajaran Berbasis Komputer, (Bandung:
Alfabeta, 2013), 1.

3
cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis
serta bertanggung jawab.7
Pendidikan tidak terlepas dari proses pembelajaran. Pendidikan
ialah bidang yang memfokukan kegiatannya pada proses belajar
mengajar (transfer ilmu). 8 Proses pembelajaran terjadi karena adanya
interaksi antara pendidik dengan perserta didik dalam lingkungan
belajar guna untuk saling bertukar informasi. Belajar dapat dilakukan
terjadi kapan saja dan di mana saja, hal yang membuktikan bahwa
seseorang telah belajar adalah adanya perubahan tingkah laku.9 Oleh
karena itu masalah pendidikan memang tidak akan pernah kabis di
bicarakan sampai kapanpun. 10
Media pembelajaran sendiri memilik arti yakni suatu benda yang
dapat diindrai, khususnya penglihatan dan pendengaran, baik yang
terdapat di dalam maupun di luar kelas, yang digunakan sebagai alat
penghubung dalam proses interaksi belajar mengajar. Media
pembelajaran ini biasanya memudahkan pemateri dalam
menyampaikan materi kepada peserta didik.11 Media pembelajaran
bukan hanya sekedar benda fisik, namun segala sesuatu yang berisi
materi
pembelajaran,
sehingga
memungkinkan
seseorang
memanfaatkannya untuk belajar guna memperoleh pengetahuan,
keterampilan, atau perubahan fisik.12 Demi mempersiapkan sumber
daya manusia yang mampu berkualitas, maka diperlukan cara untuk
meningkatkan mutu pendidikan dalam kegiatan pembelajaran.13
7
Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional, Pasal 3.
8
Chairul Anwar, Teori-teori Pendidikan, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2017), 13.
9
Anissa Fitri Febrianti, “Pengembangan Modul Biologi Berbasis Web Untuk
Mendukung Pembelajaran Interaktif” (Skripsi, UIN Raden Intan, 2017), 2.
10
Chairul Anwar, Multikulturalisme, Globalisasi, dan TantanganPendidikan
Abad Ke-21, (Yogyakarta: DIVA Press, 2019), 9.
11
Zakiah Daradjat, Metode Khusus Pengajaran Agama Islam Jilid 1, (Jakarta:
Bumi Aksara, 1995), 226.
12
Syaiful Rahman, Wahid Munawar, dan Ega T. Berman, “Pemanfaatan
Media Pembalajaran Berbasis Website Pada Proses Pembelajran Produktif Di SMK”,
Journal of Mechanical Engineering Education, Vol 1 no. 1 (2014): 138,
https://doi.org/10.17509/jmee.v1i1.3746.
13
Zakiah Daradjat, Metode Khusus Pengajaran Agama Islam Jilid 1, (Jakarta:
Bumi Aksara, 1995), 226.

4
Sebagaimana firman Allah dalam Q.S Al-Alaq ayat 4-5:

Artinya: “Yang mengajar (manusia) dengan perantara kalam. Dia
mengajarkan kepada manusia apa yang tidak
diketahuinya”. [Q.S (96): (4-5)]
Berdasarkan Penjelasan Tafsir al-maraghi ayat keempat
menjelaskan bahwa Dia-lah Allah yang menjadikan qalam sebagai
media yang digunakan manusia untuk memahami sesuatu,
sebagaimana mereka memahaminya melalui ucapan sedangkan pada
ayat kelima dengan qalam ilmu pengetahuan dapat dicatat. Qalam
adalah beku dan kaku, tidak hidup, namun yang dituliskan oleh pena
itu adalah berbagai hal yang dapat difahamkan oleh manusia.14
Berdasarkan tafsiran ayat di atas, maka media pembelajaran bisa
memunculkan interaksi langsung antara manusia dengan sumber
belajar. Salah satu media pembelajaran interaktif yakni berbasis web
atau yang dikenal dengan web based learning. Pembelajaran berbasis
web merupakan suatu kegiatan pembelajaran yang memanfaatkan
media situs (website) yang dapat diakses melalui jaringan internet.
Adapun hal yang harus diperhatikan dalam mengakses informasi
melalui internet yakni harus memilih sumber informasi yang jelas dan
terpercaya seperti karya ilmiah, jurnal ilmiah, e-book dan lainnya
apabila ingin mengakses berbagai macam pengetahuan sains seperti
biologi.15 Adapun kelebihan dari website itu sendiri di antaranya
sebagai media promosi yang berfungsi sebagai iklan di toko online,
sebagai media informasi secara global yang dapat di akses di mana
saja selama terhubung pada jaringan internet, sebagai media
pendidikan yang berisikan informasi atau artikel yang berumber dari
14

Abuddin Nata, Tafsir Ayat-Ayat Pendidikan, (Jakarta: RajaGrafindo
Persada, 2002), 49.
15
I Gede Mahendra Darmawiguna dan Made Windu Antara Kesiman, “Media
Pembelajaran Berbasis Web dan Flash untuk Mata Kuliah Riset Operasi di Jurusan
Pendidikan Teknologi Informasi Undiksha”, Jurnal Sains dan Teknologi, Vol 2 no. 1
(2013): 128, http://dx.doi.org/10.23887/jst-undiksha.v1i1.1418.
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penelitian yang telah di lakukan, dan sebagai media komunikasi
seperti forum yang memberikan fasilitas bagi pengguna untuk saling
berbagi informasi atau membantu membantu pemecah masalah
tertentu.16 Website menjadi sarana promosi dan sumber bahan ajar
yang dapat digunakan oleh berbagai kalangan, sehingga hampir setiap
lembaga dan sekolah memiliki website. Melalui website setiap orang
dapat mengetahui informasi atau perkembangan disuatu tempat.17
Menurut Sulasmianti, penggunaan website sebagai
media
pembelajaran dapat dijadikan salah satu cara untuk mengatasi
permasalahan yang timbul dalam proses pembelajaran. Guru pada
satuan pendidikan SMP dapat memanfaatkan website sebagai media
dan sumber pembelajarannya. Melalui website, guru dapat
mengunggah materi pembelajaran dan berinteraksi dengan peserta
didik, serta melakukan evaluasi secara daring.18 Suatu pembelajaran
harus dapat mendukung perserta didik untuk melakukan aktifitas,
karena aktifitas sangat berpengaru terhadap hasil belajar dan prestasi
perserta didik. 19
Seiring berjalannya kemajuan teknologi dan informasi tidak
dipungkiri dapat mengubah perilaku sosial dikalangan generasi muda.
Menghadapi tantangan globalisasi dan teknologi, di perlukanlah
adanya sumber daya manusia yang berkualitas. Remaja merupakan
bagian dari sumber daya manusia serta masa depan bangsa. Maka dari
itu, diharapkan remaja memiliki moral dan tanggung jawab yang
tinggi. Jumlah remaja yang sangat besar memiliki potensi sumber
16

Deni Darmawan dan Deden Hendra Permana, Desain dan Pemograman,
(Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), 5.
17
Mujiyono Wiryotinoyo, Herman Budiyono, dkk, “Pemanfaatan Website
Sebagai Media Promosi dan Sumber belajar di Sekolah Menengah”, Jurnal Abdi
Pendidikan,
Vol
1
no.
1
(2020):
2,
https://ejournal.unib.ac.id/index.php/jap/article/download/12028/5929.
18
Nova Sulasmianti, “Pemanfaatan Blog sebagai Media Pembelajaran”,
Jurnal
Teknodik,
Vol
22
no.
2
(2018):
143-158,
http://dx.doi.org/10.32550/teknodik.v0i0.365.
19
Dwi Susanti, Chairul Anwar, Fadi Ganda Putra, dkk, “Pengaruh Model
Pembelajaran Discovery Learning Tipe POE dan Aktifitas Belajar Terhadap
Kemampuan Metakognotif”, Jurnal Inovasi Matematika, Vol 2 no. 2(2020): 95,
https://inomatika.unmuhbabel.ac.id.
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daya manusia yang sangat berharga jika dibina dengan baik, namun
sebalikknya jika potensi besar tersebut tidak dibina dengan baik maka
akan menimbulkan persoalan yang serius. Persoalan tersebut
diantaranya penyalahgunaan narkoba, kenakalan remaja serta aktifitas
seksual lainya yang dapat berpengaruh terhadap remaja dalam
menyongsong masa depan.
Saat proses pembelajaran berlangsung perserta didik telah
mempelajari makna dari reproduksi sendiri yaitu merupakan proses
terbentuknya individu baru. Reproduksi pada manusia tergolong
reproduksi seksual dan organ reproduksi yang membentuk sistem
reproduksi disebut organ genital atau genitalia. Manusia memiliki
organ-organ khusus untuk melaksanakan proses reproduksi, adanya
proses reproduksi ini memungkinkan manusia untuk mempertahankan
kelangsungan generasinya. Organ reproduksi pria berbeda dengan
organ reproduksi wanita. Perbedaan ini menunjukkan adanya
perbedaan fungsi organorgan tersebut. Organ reproduksi pria
berfungsi untuk memproduksi sel sperma. Sementara itu, organ
reproduksi wanita memproduksi ovum (sel telur) dan juga sebagai
tempat perkembangan embrio. Pada dasarnya organ reproduksi baik
pada pria maupun wanita berfungsi untuk menghasilkan sel kelamin.
Proses pembentukan sel kelamin (gamet) dikenal dengan
gametogenesis. Pembentukan sel kelamin pria (sperma) disebut
spermatogenesis, sedangkan pembentukan sel kelamin wanita disebut
oogenesis.20 Penyakit maupun gangguan pada alat reproduksi manusia
disebut pula penyakit kelamin. Penyakit ini dapat menyebar dan
ditularkan melalui hubungan seksual, maka digolongkan dalam
penyakit menular seksual (PMS). Beberapa contoh penyakit menular
seksual seperti kutil pada alat kelamin, kencing nanah, sifilis, dan
AIDS. Adapun indikator dari sistem reproduksi di antaranya
menjelaskan fase-fase pembelahan mitosis dan meiosis, menjelaskan
20

Arniyanti, “Menigkatkan Efektivitas dan Hasil Belajar Ilmu Pengetahuan
Alam Materi Pokok Sistem Reproduksi pada Manusia Melalui Penggunaan Media
Gambar Siswa Kelas XI.A UPT SMP N 26 Bulukumba”, (Skripsi, Universitas
Muhammadiyah Makasar, 2019), 17.
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ciri setiap fase pembelahan mitosis dan meiosis, menyebutkan
karakter atau sifat sel anakan hasil pembelahan mitosis dan meiosis,
menyebutkan fungsi organ-organ penyusun sistem reproduksi pada
laki-laki dan perempuan, menjelaskan proses fertilisasi dan kehamilan,
menjelaskan proses perkembangan janin selama dalam kandungan,
menjelaskan fungsi cairan ketuban bagi janin, menjelaskan gaya
dorong dan gaya gesek yang terjadi pada proses melahirkan,
menjelaskan berbagai macam penyakit pada sistem reproduksi
manusia, menjelaskan upaya pencegahan penyakit pada sistem
reproduksi manusia, menjelaskan konsep pembelahan meiosis pada
proses spermatogenesis dan oogenesis, mengidentifikasi organ-organ
penyusun sistem reproduksi pada laki-laki dan perempuan,
mengidentifikasi proses pembentukan sperma (spermatogenesis) dan
proses pembentukan sel telur (oogenesis), memaparkan siklus
menstruasi yang terjadi pada dinding rahim, membuat grafik level
hormon dalam siklus menstruasi, menyajikan laporan hasil studi
tentang penyakit pada sistem reproduksi.
Berbicara tentang seks tidak lepas dari pembicaraan mengenai
manusia itu sendiri, seks pada dasarnya merupakan kebutuhan alami
makhluk hidup guna untuk melangsungkan hidup dan melestarikan
generasinya. Jika seks masih dianggap tabu terlarang dan jorok untuk
di bicarakan, maka hal demikian tidak memberikan pentunjuk atau
pembelajaran bagaimana memahami dalam mengelola seks dalam
lingkup kebermanfaatan dan makna positif.21
Pendidikan seks bukanlah berarti kita belajar bagaimana cara
berhubungan seksual, seperti yang dianggap banyak orang pada
umumnya sehingga bentuk pendidikan seperti ini dianggap seolah
dilarang karena dianggap bisa berdampak buruk pada remaja.22
Gambaran mengenai banyaknya seks bebas maupun seks di bawah
umur diduga antara lain karena mereka kurang memahami perilaku
seks yang sehat. Selain banyaknya kasus penyimpangan seksual
21

Nuryadin, “Pendidikan Reproduksi (seks) Pada Remaja; Prespektif
Pendidikan Islam”, Jurnal Studi Agama dan Masyarakat, Vol 12 no. 1 (2016): 81,
https://media.neliti.com.
22
Ibid.
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dampak yang terjadi apabila siswa memiliki pemahaman pendidikan
seks yang kurang mereka juga akan kurang memahami akibat dari
penyimpangan seksual itu sendiri seperti penyebab HIV AIDS.
Pemahaman seks yang kurang dan rasa ingin tahu remaja yang tinggi
serta pengawasan yang kurang mengakibatkan banyak remaja
terjerumus dengan hal-hal yang negatif.23
Menurut WHO, kesehatan reproduksi adalah suatu kondisi sehat
yang menyangkut sistem, fungsi, dan proses reproduksi yang dimiliki
remaja, yang tidak hanya bebas penyakit atau bebas dari kecacatan
namun juga sehat secara mental serta sosial kultural.24 Saat
pembelajaran berlangsung, guru telah mengedukasi tentang
pentingnya dalam menjaga kesehatan reproduksi. Namun terdapat
kedala pada saat mengedukasi yakni siswa menganggap mempelajari
hal tersebut masih terlalu tabu. Peran media menjadi penting untuk
membentuk pengetahuan remaja dalam memahami masalah kesehatan
reproduksi. Informasi kurang tepat dan rendahnya pemahaman tentang
pendidikan seks dikarenakan masih banyaknya anggapan keliru
mengenai pendidikan seks yang sangat mempengaruhi pengetahuan
perserta didik.25 Pengetahuan mengenai pendidikan seks sangat
penting untuk diberitahukan kepada anak sejak dini hingga remaja.
Ada beberapa alasan mengapa pendidikan seks penting untuk lakilaki, yaitu untuk memenuhi rasa ingin tahu remaja, mencegah remaja
melakukan aktivitas seksual yang tidak benar, agar remaja tidak
terkejut saat memasuki usia pubertas, menyadarkan remaja tentang
menjaga organ reproduksi, dan mencegah kehamilan usia dini.
Belakangan ini kasus pelecehan ataupun kekerasan seksual semakin
23
Ria Rosela Nur’aini dan Retno Lukitaningsih, “ Survey Tentang
Pemahaman Pendidikan Seks Siswa Kelas SMK Dr. Soetomo Tahun jaran 20132014”,
Jurnal
BK
UNESA,
Vol
4
no.
3
(2014):
1,
https://media.neliti.com/media/publications/251009-survey-tentang-pemahamanpendidikan-seks-9c7f8168.pdf.
24
Hery Ernawati, Elsi Dwi Hapsari, dan Lely Luasmilasari, “Penggunaan
Sistem Informasi Berbasis Website Pada Remaja”, Jurnal Ners, Vol 9 no. 2 (2014):
194, http://dx.doi.org/10.20473/jn.v9i2.2546.
25
Tiara Asyfia Sidik, “Hubungan Medi Informasi Dengan Tingkat
Pengetahuan Kesehatan Reproduksi Pada Santri Dipondok Pesantren Darut Taqwa
Bulusan Semarang”, Jurnal Kesehatan Masyarakat, Vol 3 no. 3 (2015): 937,
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meningkat di pemberitaan media massa. Kebanyakan para korban
lebih memilih untuk diam. Kasus pelecehan ataupun kekerasan
seksual tidak hanya terjadi pada orang dewasa, tetapi juga banyak
terhadap anak-anak. Pengetahuan seks masih dianggap sebagai satu
hal yang tabu untuk diberikan kepada anak-anak dan remaja. Orangtua
dan orang dewasa merasa risih saat anak-anak dan remaja
menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan seks, sehingga memilih
untuk mengalihkan pembicaraan. Pengetahuan seks penting diajarkan
sejak dini pada anak. Baik anak laki-laki maupun perempuan harus
mendapatkan itu, terutama dimulai dari keluarga lebih dulu.
Hal ini diperlukan agar mereka mengetahui bagaimana perilaku
seksual yang sehat serta mencegah terjadinya pelecehan seksual.
Jangan sampai remaja terlanjur mendapatkan informasi yang kurang
tepat seputar seks dari sumber yang tidak dapat dipercaya, misalnya
teman sebaya atau internet. Oleh sebab itu, pentingnya di berikan
materi mengenai pendidikan seks berbasis web terhadap perserta didik
agar mereka terhindar dari kenakalan remaja, penyakit menular dan
mengubah penafsiran mereka mengenai tanggapan negatif yang
berkaitan dengan pendidikan seks.
Perilaku
kenakalan
yang
dilakukan
remaja
cukup
mengkhawatirkan. Kenakalan remaja sendiri mengacu pada suatu
perilaku, mulai dari perilaku yang tidak di terima oleh sosial,
pelanggaran, hingga tindakan kriminal. Salah satu bentuk kenakalan
remaja adalah dalam hal kenakalan seksual seperti, seks pranikah,
serta kegiatan seksual dengan lawan jenis yang dapat merugikan
dirinya sendiri. Menurut Hurlock, dorongan seksual pada perilaku
kenakalan seksual remaja dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor
eksternal.26 Faktor internal yaitu stimulus yang berasal dari dalam
individu, baik faktor fisik maupun psikologis. Faktor fisik adalah
bekerjanya hormon-hormon alat reproduksi, hormon tersebut dapat
menimbulkan dorongan seksual yang menuntut pemuasan. Sementara

26

Elizabeth B. Hurlock, Psikologi Perkembangan Suatu Pendekatan
Sepanjang Rentang Kehidupan, (Jakarta: Erlangga, 1991), 229.
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faktor-faktor psikologis, salah satunya adalah regulasi diri.27
Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Yayan dkk,
mengenai gambaran self regulation dan perilaku kenakalan seksual
pada remaja menunjukkan bahwa tingkat self regulation remaja yang
tidak melakukan kenakalan seksual lebih tinggi dibandingkan dengan
remaja yang tidak melakukan. Hal tesebut dikarenakan remaja yang
tidak melakukan kenakalan seksual mampu mengobservasi dirinya
dengan menilai kemampuannya untuk mencapai tujuan yang
diinginkannya.
Berdasarkan hasil prapenelitian terhadap 28 perserta didik
menunjukkan bahwa media pembelajaran yang diminati adalah
pembelajaran berbasis website. Pembelajaran website lebih diminati di
kalangan siswa dikarenakan mereka lebih mengenal website dengan
istilah link, selain itu juga didalam website terdapat penjelasan
lengkap yang berkaitan dengan teori, soal, forum diskusi, serta
penjelasan melalui video, sedangkan didalam youtobe hanya
memberikan penjelasan melalui video yang ditampilkan. Website
berupa pembelajaran biologi berbasis pendidikan seks ini masuk pada
materi sistem reproduksi hanya saja pada penelitian ini peneliti lebih
memfokuskan untuk membahas bagaimana menjaga kesehatan
reproduksi dikalangan siswa sekolah menengah pertama. Dalam
penelitian ini, variabel pengetahuan remaja tentang pendidikan seks,
terdiri dari beberapa indikator, yaitu pengertian dan tujuan pendidikan
seks, gender, organ reproduksi, pengertian perilaku seks pranikah, dan
dampak melakukan hubungan seks pada remaja. 28 Berdasarkan pra
penelitian yang di lakukan penulis, peran orang tua sangatlah penting
untuk mendukung penelitian ini. Berikut ini adalah hasil angket
perserta didik terhadap media pembelajaran.
27
Muhammad Yayan, Emma Yuniarrahmah dan Hemy Heryati Anward, “
Gambaran Regulasi diri dan Perilaku Kenakalan Seksual Remaja di Batulicin”, Jurnal
Ecopsy, Vol 3 no. 2 (2016) : 82, http://dx.doi.org/10.20527/ecopsy.v3i2.2653.
28
Egy Pratama, Sri Hayati dan Eva Supriatin, “ Hubungan Pengetahuan
Remaja Tentang Pendidikan Seks Dengan Perilaku Seks Pranikah Pada Remaja di
SMA Z Kota Bandung”, Jurnal Ilmu Keperawatan, Vol 11 no. 2(2014): 153,
https://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/jk/article/download/116/86.
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Tabel 1.1 Data Hasil Pra Penelitian Angket Perserta Didik
Mengenai Minat Terhadap Media Pembelajaran
No.
Media Pembelajaran
Jumlah Presentase
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Buku
Lembar Kerja Siswa (LKS)
Wikipedia
Blog
Website
Youtobe
Media Flash
Artikel Ilmiah
Jumlah

1
1
2
2
16
5
0
1
28

3,6%
3,6%
7,1%
7,1%
57,1%
17,9%
0
3,6%
100%

Sumber : Hasil Angket Pra Penelitian di Kelas VIII SMP N 36 Bandar
Lampung

Berdasarkan tabel 1.1, dapat dilihat bahwa presentase hasil
angket kelas VIII SMP N 36 Bandar Lampung sebanyak 16 perserta
didik dengan presentase 57,1 % lebih meminati website sebagai
sumber belajar mereka. Hal tersebut dibuktikan dengan hasil
wawancara guru bidang studi IPA di SMP N 36 Bandar Lampung
yang menyatakan bahwa perserta didik lebih menyukai pembelajaran
berbasis online, seperti penayangan video, google meet, quiziz, power
point dan salah satunya website. Mengingat masa pandemi seperti ini
pembelajaran daring berbasis web sangat membantu guru dalam
penyampaian materi terkhususnya mata pelajaran IPA.29
Tabel 1.2 Data Hasil Pra Penelitian Mengenai
Pengetahuan Perserta Didik Terhadap Pendidikan Seks
No.
Katagori
Jumlah Presentase
1. Mengetahui Pendidikan Seks
5
17,9%
2. Tidak Mengetahui Pendidikan
23
82,1%
Seks
Jumlah
28
100%

29

2021.

Azima Margareta, “Pembelajaran Berbasis Web”, Wawancara, Januari 28,
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Berdasarkan hasil yang di peroleh dari pra penelitian dapat di
simpulkan bahwasanya ada 23 perserta didik dengan prentase 82,1 %
yang belum mengetahui tentang pendidikan seks, dan ada 5 perserta
didik dengan presentase 17,9% yang telah mengetahui tentang
pendidikan seks.
Tabel 1.3 Data Hasil Pra Penelitian Mengenai
Pemahaman Perserta Didik Terhadap Pendidikan Seks
Selama Pembelajaran Berlangsung
No.
Katagori
Jumlah Presentase
1. Memahami Pendidikan Seks
6
21,4%
Selama Pembelajaran
2. Tidak Mengetahui Pendidikan
22
78,6%
Seks Selama Pembelajaran
Jumlah
28
100%
Melalui angket, peneliti menanyakan pemahaman mereka
mengenai pendidikan seks selama pembelajaran berlangsung saat di
sekolah, ada 78,6% atau 22 perserta didik yang belum memahami
informasi yang berkaitan dengan pendidikan seks saat pembelajaran di
sekolah berlangsung, dan sisanya 21,4% atau 6 perserta didik telah
memahami informasi yang berkaitan dengan pendidikan seks selama
pembelajaran di sekolah berlangsung.
Tabel 1.4 Data Hasil Pra Penelitian Perserta Didik Yang
Membutuhkan Media Website Berbasis Pendidikan Seks
No.
Katagori
Jumlah Presentase
1. Membutuhkan Media Website
20
71,4%
Berbasis Pendidikan Seks
2. Tidak Membutuhkan Media
8
28,6%
Website Berbasis Pendidikan
Seks
Jumlah
28
100%
Selanjutnya peneliti menanyakan kepada perserta didik apakah
mereka membutuhkan media yang dapat membantu mereka dalam
mencari informasi yang berkaitan dengan pendidikan seks, dan
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jawabnya menyatakan bahwa ada 20 perserta didik yang menyetujui
hal tersebut dengan presentase 71,4%, dan sisanya ada 8 perserta didik
yang tidak menyetujui hal tersebut dengan presentase 28,6%.
Berdasarkan permasalahan yang muncul diatas, maka diperlukan
sebuah media yang dapat menjadi alternatif pembelajaran bagi siswa
dan sesuai dengan perkembangan zaman. Oleh karena itu, peneliti
tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Pengembangan Website
Mengenai Pembelajaran Biologi Berbasis Pendidikan Seks Terhadap
Self regulation Perserta Didik Kelas VIII di SMP N 36 Bandar
Lampung”.
C. Identifikasi dan Batasan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, penulis mengidentifikasi
masalah yakni sebagai berikut :
1. Rendahnya tingkat pemahaman perserta didik terhadap
pendidikan seks.
2. Belum adanya website yang menyediakan materi tentang
pendidikan seks di SMP N 36 Bandar Lampung.
3. Pendidikan seks masih dianggap tabu sehingga perserta
didik menggangap hal tersebut kurang penting untuk
dipelajari.
Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, maka batasan
masalahnya adalah sebagai berikut :
1. Penelitian ini dilakukan di SMP N 36 Bandar Lampung
dengan jumlah 28 perserta didik dalam 1 kelas.
2. Penelitian berfokus pada konsep pengembangan website
mengenai pembelajaran biologi berbasis pendidikan seks
terhadap self regulation kelas VIII yang akan diajarkan
kepada Peserta Didik.
D. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, maka
dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:
1. Bagaimanakah proses pengembangan desain media
pembelajaran biologi berbasis web pada materi pendidikan
seks kelas VIII di SMP N 36 Bandar Lampung?
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2.

3.

4.

Bagaimanakah kelayakan media pembelajaran biologi
berbasis web yang digunakan pada materi pendidikan seks
kelas VIII di SMP N 36 Bandar Lampung?
Bagaimanakah respon siswa terhadap media pembelajaran
biologi berbasis web pada materi pendidikan seks kelas VIII
di SMP N 36 Bandar Lampung?
Bagaimana pengaruh self regulation terhadap media
pembelajaran biologi berbasis web pada materi pendidikan
seks kelas VIII di SMP N 36 Bandar Lampung?

E.

Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini
yaitu:
1. Untuk mengetahui proses pengembangan desain media
pembelajaran biologi berbasis web pada materi pendidikan
seks kelas VIII di SMP N 36 Bandar Lampung.
2. Untuk mengetahui kelayakan media pembelajaran biologi
berbasis web yang digunakan pada materi pendidikan seks
kelas VIII di SMP N 36 Bandar Lampung.
3. Untuk mengetahui respon siswa terhadap media
pembelajaran biologi berbasis web pada materi pendidikan
seks kelas VIII di SMP N 36 Bandar Lampung.
4. Untuk mengetahui pengaruh self regulation terhadap media
pembelajaran biologi berbasis web pada materi pendidikan
seks kelas VIII di SMP N 36 Bandar Lampung.
F.

Manfaat Penelitian
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat
sebagai berikut:
1. Manfaat Teoritis
a. Penelitian dan pengembangan ini sebagai usaha untuk
mengetahui manfaat dan kelayakan dari media
pembelajaran biologi berbasis web.
b. Sebagai rujukan dan sumber informasi atau data sekunder
bagi penelitian pengembangan sejenisnya.

15
2.

Manfaat Praktik
a. Bagi Guru SMP : sebagai alternatif pilihan guru untuk
menyampaikan pembelajaran pendidikan seks melalui
website terpercaya sehingga tidak lagi berpersepsi bahwa
pendidikan seks adalah hal yang tabu.
b. Bagi Siswa SMP : sebagai sumber belajar yang baru yang
mudah dipahami dan mudah diakses.

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan
Penelitian relevan bahwa pendidikan seks pada remaja
merupakan edukasi yang efektif guna memberikan wawasan,
bimbingan dan pencegahan bagi remaja dalam menghadapi persoalan
seksual yang terjadi pada usianya bagaimana mengelola gejolak emosi
yang terjadi. Seks di anggap tabu, terlarang untuk di bicarakan atau
dikaji, seolah-olah hal demikian tidak memberikan petunjuk atau
pendidikan bagaimana memahami dan mengelola seks dalam lingkup
kemanfaatan dan makna yang positif. Sehingga dibutuhkan media
guna untuk mencegah dan mengatasi probelmatika demikian. Untuk
itu peneliti membuat situs website terpercaya agar menambah
wawasan dan sumber belajar bagi siswa guna untuk mengurangi
tingkat kenakalan remaja khususnya pada kasus seks bebas.
Sebagai acuan dalam penelitian ini ada beberapa penelitian
terdahulu yang berhubungan dengan pengembangan website mengenai
pembelajaran biologi berbasis pendidikan seks antara lain yakni:
penelitian yang dilakukan oleh Olyfia Pratiwi dengan judul
“Pengembangan Media Pembelajaran Biologi Berbasis Web Pada
Materi Evolusi Kelas XII di SMA N 1 Meulaboh”. Selanjutanya
penelitian tugas akhir dari “Pengembangan Modul Biologi Berbasis
Web Untuk Mendukung Pembelajaran Interaktif” oleh Anissa Fitri
Febrianti. Penelitian lain dilakukan oleh Dea Surya Lakshinta dengan
judul “Peran Orang Tua Dalam Pendidikan Seks Bagi Remaja
Menurut Perspektif Islam”. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh
Risnawati dengan judul “Pola Komunikasi Keluarga Dalam
Pendidikan Seks Remaja”.
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H. Sistematika Penulisan
Adapun sistematika penulisan pada proposal dengan judul
“Pengembangan Website Mengenai Pembelajaran Biologi Berbasis
Pendidikan Seks Terhadap Self regulation Perserta Didik Kelas VIII
di SMP N 36 Bandar Lampung” adalah sebagai berikut:
1. Bab I Pendahuluan
Bab ini terdiri dari beberapa sub bab diantaranya, penegasan
judul, latar belakang masalah, identifikasi dan batasan
masalah, rumusan masalah, tujuan pengembangan, manfaat
pengembangan, kajian penelitian terdahulu yang relevan,
dan sistematika penulisan.
2. Bab II Landasan Teori dan Pengajuan Hipotesis
Bab ini mencakup berbagai macam teori yang relevan
dengan penelitian yang dilakukan, meliputi teori-teori
tentang media pembelajaran, model pengembangan media
pembelajaran, pengertian website, tinjauan tentang
pendidikan seks, dan self regulation.
3. Bab III Metode Penelitian
Bab ini terdiri dari beberapa sub bab diantaranya, waktu dan
tempat pengembangan, desain penelitian pengembangan,
prosedur penelitian pengembangan, spesifikasi produk yang
dikembangkan, subjek uji coba penelitian pengembangan,
instrumen penelitian, uji coba produk, serta teknik analisis
data.

BAB II
LANDASAN TEORI
A. Media Pembelajaran
1. Pengertian Media Pembelajaran
Media berasal dari bahasa latin merupakan jamak dari
“medium” yang secara harfiah berarti perantara atau pengantar
yaitu perantara atau sumber pesan dengan penerima pesan.
Heinich mencontohkan media ini seperti film, televisi, diagram,
bahkan tercetak (printed materials), komputer dan instruktur.
Media tersebut dapat dipertimbangkan sebagai media
pembelajaran jika membawa pesan-pesan dalam rangka mencapai
tujuan pembelajaran. Media pembelajaran selalu terdiri dari dua
unsur penting yakni, unsur peralatan atau perangkat keras
(hardware)
dan
unsur
pesan
yang
dibawanya
30
(message/software). Oleh karena itu, dapat diartikan sebagai
perantara antara pengiriman informasi yang berfungsi sebagai
sumber atau resources dan penerima informasi atau receiver.
Proses belajar, media berperan dalam menjembatani proses
penyampaian dan pengiriman pesan serta informasi. Media
sendiri digunakan untuk mendukung aktivitas pembelajaran,
memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Beragam
media pembelajaran dapat digunakan untuk mendukung aktivitas
belajar agar berlangsung efektif dan efisien.31
Media dalam bahasa arab berarti perantara atau pengantar
pesan dari pengirim kepada penerima pesan. Media secara garis
besar dipahami seperti manusia, materi, atau kejadian yang
membangun kondisi yang membuat siswa mampu memperoleh

30
Rudi Susilana dan Cepi Riyana, Media Pembelajaran, (Bandung: Wacana
Prima, 2009), 6.
31
Benny A.Pratama, Media dan Teknologi Dalam Pembelajaran Edisi
Pertama, (Jakarta: Kencana, 2017), 15.
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pengetahuan, ketrampilan atau sikap alat-alat grafis, photografis
atau elektronis untuk menangkap dan memproses informasi. 32
Pengertian media dapat diartikan ke dalam dua definisi
yakni, arti sempit dan arti luas. Arti sempit menyatakan bahwa
media itu berwujud seperti grafik, foto, alat mekanik dan alat
elektronik yang digunakan untuk menangkap, memproses serta
menyampaikan informasi sedangkan arti luas menyatakan yaitu
kegiatan yang dapat menciptakan suatu kondisi sehingga
memungkinkan peserta didik dapat memperoleh pengetahuan dan
sikap yang baru.33
Media pembelajaran didefinisikan sebagai segala sesuatu
baik yang berwujud maupun tidak berwujud yang digunakan
sebagai perantara atau penyampaian pesan informasi dan
sejenisnya, yang dikondisikan oleh penyampai pesan sehingga
penerima pesan dapat memperoleh suatu pengetahuan,
ketrampilan, dan juga sikap yang mandiri.34
Berdasarkan definisi-definisi di atas peneliti menarik
kesimpulan, bahwa media pembelajaran merupakan suatu
perantara yang digunakan dalam menyampaikan informasi
kepada peserta didik sehingga dapat menciptakan semangat
belajar, motivasi serta dorongan yang dapat menunjang
keberhasilan dalam proses belajar mengajar.
2.

Fungsi Media Pembelajaran
Fungsi media dalam proses pembelajaran sangat penting
dalam meningkatkan kualitas proses pembelajaran terutama
membantu siswa untuk belajar. Dua unsur yang sangat penting
dalam kegiatan pembelajaran, yaitu metode dan media

32

Azhar Arsyad, Media Pembelajaran, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 3.
HM Musfiqon, Pengembangan Media dan Sumber Pembelajaran, (Jakarta:
Prestasi Pustakarya, 2012), 26.
34
Dede Kurniawan, “Perbedaan Penggunaan Media Pembelajaran E-Learning
Berbasis Website dan Media Powerpoint Pada Pelajaran Sosiologi Meteri Interaksi
Sosial Terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas X Di Madrasah Aliyah Pembangunan UIN
Jakarta” (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, 2014), 11.
33
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pembelajaran. Pemilihan suatu metode akan menentukan media
pembelajaran apa yang akan digunakan dalam pembelajaran
tersebut. Adapun fungsi media pembelajaran dalam proses belajar
mengajar yakni sebagai berikut:
a. Pembelajaran akan lebih menarik perhatian siswa
sehingga dapat menumbuhkan motivasi belajar.
b. Materi pembelajaran akan lebih jelas maknanya sehingga
dapat lebih dipahami oleh para siswa dan memungkinkan
siswa menguasai tujuan pembelajaran yang lebih baik.
c. Metode pembelajaran akan lebih bervariasi, tidak sematamata komunikasi verbal melalui penuturan kata-kata oleh
guru, sehingga siswa tidak bosan dan guru tidak
kehabisan tenaga, apalagi bila guru harus mengajar untuk
setiap jam pelajaran.
d. Siswa lebih banyak melakukan kegiatan belajar, sebab
tidak hanya mendengarkan uraian guru, tetapi juga
aktivitas
lain
seperti
mengamati,
melakukan,
mendemonstrasikan, dan lain-lain.35
Selain fungsi di atas, penggunaan media pembelajaran
bukanlah merupakan fungsi tambahan melainkan memiliki fungsi
tersendiri sebagai sarana bantu mewujudkan situasi yang efektif.
Media pembelajaran dalam penggunaannya juga harus relevan
dengan kompetensi yang ingin dicapai. Media pembelajaran
bukanlah sebagai media hiburan, dengan demikian tidak
diperkenankan menggunakannya hanya untuk permainan atau
memancing perhatian siswa semata. Media pembelajaran juga
dapat mempercepat proses belajar dan juga meningkatkan kualitas
pembelajaran. 36
3. Ciri-ciri Media Pembelajaran
Terdapat tiga ciri media yang termasuk petunjuk mengapa
suatu media digunakan dan hal apa saja yang dapat dilakukan
35

Rusman, Deni Kurniawan, dan Cepi Riyana, Pembelajaran Berbasis
Teknologi Informasi dan Komunikasi, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), 172.
36
Rudi Susilana dan Cepi Riyana, Media Pembelajaran, (Bandung: Wacana
Prima, 2009), 10.
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oleh media yang mungkin guru tidak mampu melakukannya.
Adapun ciri-ciri dari media pembelajaran yakni sebagai berikut:
a. Ciri fiksatif
Ciri ini menggambarkan kemampuan media dalam hal
merekam,
menyimpan,
melestarikan,
dan
merekomendasikan suatu peristiwa ataupun objek
tertentu.
b. Ciri manipulatif
Ciri ini dapat mentransformasikan suatu kejadian atau
objek yang memungkinkan karena media ini memiliki
ciri memanipulatif.
c. Ciri distributif
Ciri ini memungkinkan suatu objek atau kejadian
ditransportasikan melalui ruang dan secara bersamaan
kejadian tersebut disajikan kepada sejumlah besar
siswa.37
4. Jenis-jenis Media Pembelajaran
Media pembelajaran dapat dikelompokkan menjadi enam
bagian, yaitu sebagai berikut:
a. Media Visual
Media visual berfungsi untuk menarik perhatian,
memperjelas sajian ide, menggambarkan fakta yang
mungkin dapat mudah untuk dicerna dan diingat jika
disajikan ke dalam bentuk visual. Jenis-jenis media
visual, antara lain gambar atau foto, sketsa, diagram,
bagan, grafis, kartun, poster, peta atau globe, papan
planel dan papan buletin.
b. Media Audio
Media audio adalah jenis media yang berhubungan
dengan indera pendengaran. Pesan yang akan
disampaikan akan dituangkan pada lambang-lambang
auditif. Jenis-jenis media audio, antara lain radio dan alat
37

Rusman, Deni Kurniawan, dan Cepi Riyana, Pembelajaran Berbasis
Teknologi Informasi dan Komunikasi, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), 174.
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perekam atau tape recorder.
c. Media Proyeksi Diam
Jenis-jenis media proyeksi diam, antara lain adalah film
bingkai, film rangkai, OHP, opaque projektor, dan
mikrofis.
d. Media Proyeksi Gerak dan Audio Visual
Jenis-jenis media proyeksi gerak dan audio visual, antara
lain film gerak, film gelang, program TV, dan video.
e. Multimedia
Multimedia adalah sembarang kombinasi yang terdiri
atas teks, seni grafik, bunyi, animasi, dan video yang
diterima oleh pengguna melalui komputer. Sedangkan
Heinich dkk mengatakan bahwa multimedia merupakan
penggabungan atau pengintegrasian dua atau lebih format
media yang terpadu seperti teks, grafik, animasi dan
video untuk membentuk aturan informasi ke dalam
sistem computer.
f. Benda
Benda-benda yang ada di alam sekitar dapat juga
digunakan sebagai media pembelajaran, baik itu benda
asli ataupun benda tiruan.38
Media
pembelajaran
modern
(elektronik)
dapat
dikelompokkan berdasarkan penyajiannya meliputi: media
proyeksi dan media non-proyeksi. Media proyeksi diantaranya
OHP, proyektor slide, proyektor film strip, proyektor opaque, dan
proyektor LCD. Sedangkan media non-proyeksi diantaranya media
audio (radio dan tape recorder), televisi, VCD, DVD, video game,
handphone, komputer dan laptop.39
Jenis media pembelajaran pada dasarnya dikelompokkan

38

Saifuddin, Pengelolaan Pembelajaran Teoritis dan Praktis, (Yogyakarta:
Deepublish, 2014), 132.
39

Usep Kustiawan, Pengembangan Media Pembelajaran Anak Usia Dini,
(Malang: Gunung Samudera, 2016), 91.
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menjadi empat bagian, yaitu sebagai berikut:
a. media audio, mengandalkan indera pendengaran.
b. media visual, mengandalkan indera penglihatan.
c. media audio-visual, mengandalkan indera pendengaran
dan penglihatan sekaligus dalam satu kegiatan.
d. multimedia, melibatkan jenis media untuk merangsang
semua indera dalam satu kegiatan pembelajaran. 40
B. Model Pengembangan Media Pembelajaran
Metode penelitian dan pengembangan atau dalam bahasa inggris
nya Reseacrh and Development adalah metode penelitian yang
digunakan untuk menghasilkan produk tertentu, dan menguji
keefektifan produk tersebut.41 Berikut ini beberapa model
pengembangan Research and development.
1. Model Borg & Gall
Model Borg & Gall mencakup studi awal (studi pustaka dan studi
lapangan), perencanaan, pengembangan produk awal, uji coba
dan revisi produk awal, uji coba dan revisi produk akhir. Studi
literatur bertujuan untuk merumuskan kerangka pemahaman
terhadap tema yang diteliti, memperoleh konsep atau teori dari
hasil penelitian terdahulu. Literatur diperoleh dari buku, jurnal,
dan artikel. Studi lapangan bertujuan untuk mengungkapkan fakta
terkait tema yang diteliti. Fakta yang perlu untuk diungkap yaitu
proses pengajaran, keadaan siswa dan guru, fasilitas sekolah,
yang dapat menjadi faktor penghambat atau pendukung terhadap
pengembangan media pembelajaran.
Pengumpulan data dilakukan melalui diskusi dengan guru
dan membagikan kuesioner pada siswa. Desain produk dilakukan
dengan merumuskan desain antarmuka (interface), struktur
halaman, tampilan halaman (storyboard), dan struktur navigasi
pada situs web. Desain produk selanjutnya menjadi dasar dalam
pengembangan produk awal.
40

Olyfia Pratiwi, “Pengembangan Media Pembelajaran Biologi Berbasis Web
pada Materi Evolusi Kelas XII di SMA Negeri 1 Meulaboh”(Skripsi, UIN Ar Raniry,
2019), 27.
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Pembuatan situs web dimulai dengan mempersiapkan
perangkat lunak utama dan perangkat lunak tambahan
(extension). Setelah perangkat lunak yang dibutuhkan siap, tahap
selanjutnya adalah instalasi pada localhost (komputer). Konten
situs web berbasis multimedia yang terdiri dari buku siswa
(PDF), presentasi (PPT) dan video (FLV).
Uji coba awal dilakukan oleh validator dan bertujuan untuk
menguji kelayakan produk sebelum uji coba lebih luas. Setelah
uji coba awal, dilakukan revisi produk mengikuti saran validator.
Uji coba akhir bertujuan untuk menguji keefektifan dan
kepraktisan produk melalui tes evaluasi.42
2.

Model ADDIE
Model ADDIE dikembangkan oleh Dick and Carry (1996)
untuk merancang sistem pembelajaran. Model pengembangan
ADDIE terdiri dari lima tahapan yang meliputi analisis
(analysis), desain (design), pengembangan (development),
implementasi (implementation), dan evaluasi (evaluation).
a. Tahap Analisis (analysis)
Tahap analisis meliputi analisis karakteristik pebelajar,
kebutuhan pebelajar, lingkungan belajar, materi
pelajaran, menentukan jenis media pembelajaran yang
digunakan, dan menganalisis kendala yang ditemukan
merupakan kegiatan yang dilakukan pada tahap analisis
(Analysis).
b. Tahap Desain (design)
Tahap desain meliputi proses membuat rancangan (blue
print) baik desain antar muka (interface), maupun desain
interaktivitas multimedia yang dikembangkan. Tahap
development
(pengembangan)
dilakukan
dengan

42
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c.

d.

e.

melakukan kegiatan pengumpulan materi/bahan untuk
multimedia
pembelajaran,
pembuatan
materi
pembelajaran ke dalam bentuk multimedia, dan
pengabungan beberapa unsur (audio, animasi, video, teks,
grafik dan gambar) merupakan beberapa kegiatan yang
dilakukan pada tahap pengembangan. 43
Tahap Pengembangan (development)
Tahap kegiatan pengembangan (development) ini meliputi
kegiatan penyusunan bahan ajar. Kegiatan pengumpulan
bahan/materi bahan ajar, pembuatan gambar-gambar
ilustrasi, pengetikan, dan lain-lain mewarnai kegiatan
pembuatan gambar-gambar ilustrasi, pengetikan, dan
lain-lain mewarnai kegiatan pada tahap pengembangan
ini.
Tahap implementasi (implementation)
Tahap implementasi adalah hasil pengembangan yang
diterapkan dalam pembelajaran untuk mengetahui
pengaruhnya terhadap kualitas pembelajaran yang
meliputu keefektifan, kemenarikan, dan efisiesi
pembelajaran.
Tahap Evaluasi
Tahap evaluasi meliputi evaluasi formatif dan evauasi
somatif.
Evaluasi
formatif
dilakukan
untuk
mengumpulkan data pada setiap tahapan yang digunakan
untuk penyempurnaan dan evaluasi somatif dilakukan
pada akhir program untuk mengetahui pengaruhnya
terhadap hasil belajar perserta didik dan kualitas
pembelajaran secara luas.44

43
I Made Yudi Premana, Naswan Suharsono, dan I Made Tegeh,
“Pengembangan Multimedia Pembelajaran Berbasis Masalah Pada Mata Pelajaran
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Kejuruan”, Jurnal Program Pascasarjana Universitas Pendidikan Ganesha, Vol 3 no.
1 (2013): 5, https://doi.org/10.23887/jtpi.v3i1.792.
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3.

Model 4-D
Model 4-D merupakan singkatan dari define, design,
develop, dan disseminate yang dikembangkan oleh Thiagarajan
(1974). Model 4-D meliputi empat tahap penelitian dan
pengembangan, berikut empat tahap dalam penelitian dan
pengembangan ini:
a. Define
Tahap ini dilakukan untuk menetapkan dan
mendefinisikan syarat-syarat pengembangan. Terdapat
lima kegiatan yang dilakukan pada tahap ini:
1) Front dan analysis, dimana guru melakukan
diagnosis awal untuk meningkatkan efisiensi dan
efektivitas pembelajaran.
2) Learner analysis, dimana karakteristik peserta didik
dipelajari misalnya kemampuan, motivasi belajar
dan latar belakang.
3) Task analysis yaitu guru menganalisis tugas pokok
yang harus dikuasai peserta didik untuk mencapai
kompetensi.
4) Concept analysis yaitu menganalisis konsep yang
akan diajarkan.
5) Specifying instructional objectives yaitu menulis
tujuan pembelajaran.
b. Design
Thiagarajan membagi tahap desain dalam empat
kegiatan, yaitu:
1) Menyusun tes kriteria, sebagai tindakan pertama
untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik,
dan alat evaluasi.
2) Memilih media pembelajaran yang sesuai materi dan
karakteristik peserta didik.
3) Pemilihan
bentuk
penyajian
pembelajaran
disesuaikan dengan media pembelajaran yang
http://dx.doi.org/10.23887/ika.v11i1.1145.
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c.

d.

digunakan.
4) Mensimulasikan penyajian materi dengan media dan
langkah-langkah pembelajaran yang telah dirancang.
Development
Pada tahap ini ada dua kegiatan yaitu: expert appraisal
dan developmental testing. Expert appraisal, adalah
teknik untuk memvalidasi atau menilai kelayakan produk.
Sedangkan developmental testing merupakan kegiatan uji
coba produk pada sasaran subjek yang sesungguhnya.
Disseminate
Tahap ini terdiri dari tiga kegiatan yaitu:
1) Validation testing, pada tahap ini produk yang telah
direvisi kemudian diimplementasikan. Pada saat
implementasi dilakukan pengukuran ketercapaian
tujuan untuk mengetahui efektivitas produk yang
dikembangkan.
2) Packaging atau pengemasan dilakukan dengan
mencetak buku panduan penerapan model
pembelajaran.
3) Diffusion dan adoption, setelah melalui pencetakan,
buku disebarluaskan supaya dapat diserap (difusi)
dan diadopsi.45

4.

Model Alessi dan Trollip
Alessi dan Trollip merupakan model yang dikembangkan
oleh Stephen M. Alessi dan Stanley R. Trollip. Model
pengembangan ini meliputi 3 tahap (fase) yaitu : planning,
design, dan development.
a. Tahap planning (perencanaan) merupakan dasar dari
semua tahap lainnya, dimana tahapan yang dilakukan
oleh peneliti untuk menentukan tujuan dan arah dari
pengembangan suatu produk. Pada tahap perencanaan,
langkah- langkah yang dilakukan meliputi:
45

Endang Mulyatiningsih, Metode Penelitian Terapan Bidang Pendidikan,
(Bandung: Alfabeta, 2011), 195.
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1)

b.

c.

mendefinisikan ruang lingkup materi yang dilakukan
melalui observasi, dan wawancara,
2) mengidentifikasi karakteristik peserta didik, yaitu
dengan menggunakan lembar analisis kebutuhan,
3) menentukan dan mengumpulkan sumber-sumber
yaitu sumber yang berghubunngan dengan materi
serta referensi lain, dan
4) melakukan brainstorming dengan guru mata
pelajaran yang bersangkutan dalam membuat konsep
desain media pembelajaran yang dikembangkan.
Tahap design (desain) merupakan tahapan yang
berhubungan dengan pengembangan konsep awal, yaitu
membuat flowchart, storyboard dan script media.
Tahap development (pengembangan) merupakan tahap
inti dari proses pengembangan. Berdasarkan flowchart
dan
storyboard
yang
telah
dibuat,
dimulai
mengembangkan/membuat suatu media pembelajaran.46

Melalui
penelitian
ini
peneliti
berusaha
untuk
mengembangkan suatu produk multimedia pembelajaran yang
baik dan berdaya guna berupa media pembelajaran berbasis web,
bukan untuk menguji suatu teori. Pada penelitian ini produk yang
dihasilkan adalah media pembelajaran yang interaktif.
Pengembangan media pembelajaran ini berbasis pada
Multimedia-based Instructional Design dengan menggunakan
model Alessi dan Trollip yang meliputi planning, design, dan
development. Model ini dipilih untuk membantu menciptakan
program pendidikan yang efektif dan memiliki proses yang lebih
praktis.
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C. Pembelajaran Barbasis Website
1. Pengertian Website
Pembelajaran berbasis website merupakan suatu konsep
sarana belajar yang mendapat sentuhan teknologi informasi dan
komunikasi. Secara terminologi, website adalah kumpulan
halaman dari halaman situs dan dokumen yang tersebar di
beberapa komputer server yang berada di seluruh penjuru dunia
dan terhubung menjadi satu jaringan melalui jaringan yang
disebut internet. Faktor utama yang membuat website
berkembang dengan cepat yakni karena penyebaran informasi
melalui website sangatlah luas, yang artinya bisa di jangkau ke
seluruh bagian dunia serta tidak dibatasi dengan jarak dan
waktu.47
Web-Based Traning (WBT) mirip dengan Computer Based
Training (CBT). Web Based Traning mengirimkan pesan lewat
internet yang memiliki akses pada web. Pada umumnya, para
pembelajar yang akan menggunakan web diminta untuk
mendaftar terlebih dahulu, dan akan mendapatkan kara sandi agar
dapat mengaksesnya. Web Based Traning menggunakan
kombinasi media tulisan (teks), suara (audio), gambar (video),
dan animasi. Media ini dapat dipergunakan dimanasaja dan
kapanpun sesuai dengan kebutuhan. Media ini lebih mudah
diperbaharui, sehingga sistem ini lebih sesuai dengan
perkembangan pengetahuan dan teknologi yang paling baru.48
2.

Fungsi Website
Website yang bermacam-macam tergantung dari tujuan dan
jenis website yang akan di bangun, tetapi secara garis besar
berfungsi sebagai berikut:
47

Hamdan Husein Batubara, Pembelajaran Berbasis Web Dengan Moodle
Versi 3.4, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 1.
48
Robertus Angkowo dan A. Kosasih, Optimalisasi Media Pembelajaran,
(Jakarta: PT Grasindo, 2007), 21.
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a.

b.

c.

d.

e.

Media Promosi
Sebagai media promosi, website sendiri berfungsi sebagai
promosi search engine atau toko online atau sebagai
penunjan promosi utama.
Media Pemasaran
Website merupakan media pemasaran yang cukup baik
karena untuk membangun sebuah toko online
memerlukan biaya yang relatif kecil dan dapat beroprasi
24 jam walaupun pemiliki website sedang bersitirahat
atau sedang tidak di tempat serta mudah di akses
dimanapun dan kapanpun.
Media Informasi
Website menyediakan informasi yang bersifat global
karena dapat diakses dari mana saja selama terhubung
pada jaringan internet sehingga dapat menjangkau lebih
luas daripada koran, majalah dan radio yang bersifat
global.
Media Pendidikan
Website dalam dunia pendidikan khusus berisikan
informasi atau artikel yang bersumber dari penelitian
yang telah dilakukan.
Media Komunikasi
Website di bangun khusus untuk berkomunikasi seperti
forum yang memberikan fasilitasi para pengguna untuk
saling berbagi informasi atau membantu pemecah
masalah tertentu.49

3.

Konsep Pembelajaran Berbasis Web
Pembelajaran berbasis web merupakan suatu pembelajaran
yang bisa diakses melalui jaringan internet yang bisa dibuka di
manapun dan kapanpun. Pembelajaran berbasis web yang dikenal
49

Deni Darmawan dan Deden Hendra Permana, Desain dan Pemograman,
(Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), 5.

30
m dengan sebutan web-based traning (WBT) atau web based
education (WBE) dapat didefinisikan sebagai aplikasi terknologi
web dalam dunia pembelajaran untuk sebuah proses
pendidikan.50 Dengan demikian, pembelajaran berbasis web
adalah pembelajaran yang pelaksanaannya didukung oleh
bantuan teknologi internet.
Mewujudkan pembelajaran berbasis web bukan sekedar
meletakkan materi belajar pada web kemudian diakses oleh orang
yang mendapat hak akses melalui perangkat yang terhubung ke
internet. Akan tetapi, pembelajaran melalui web memerlukan
sebuah model instruktur yang dirancang khusus untuk
pengolahan kegiatan secara online. Cara belajar melalui web
syarat utama yang harus dipenuhi yaitu adanya jaringan internet.
Selanjutnya ada informasi tentang sumber informasi yang ingin
didapatkan. Selain berguna dalam mencari sumber informasi web
juga digunakan bukan hanya sebagai media alternatif pengganti
kertas untuk menyimpan dokumen atau informasi.51
4. Kelebihan dan Kekurangan Pembelajaran Berbasis Web
Sebagaimana media pembelajaran pada umumnya, media
berbasis web memilki berbagai kelebihan dan kekurangan.
Adapun kelebihan dan kekurangan media berbasis web sebagai
berikut:
a. memungkinkan setiap orang untuk belajar sesuai dengan
waktu dan tempat yang disukai sehingga proses
pembelajaran tidak membosankan.
b. perserta didik dapat belajar sesuai dengan karakteristik
dan caranya sendiri karena pembelajaran berbasis web
membuat kegiatan pembelajaran yang bersifat individual.
c. sangat potensial sebagai sumber belajar bagi perserta
50

Rusman, Model-Model Pembelajaran (Jakarta : Rajawali Pers, 2011), 335.
Anissa Fitri Febrianti, “Pengembangan Modul Biologi Berbasis Web Untuk
Mendukung Pembelajaran Interaktif” (Skripsi, UIN Raden Intan, 2017), 29.
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d.

e.

f.

didik yang tidak memiliki cukup waktu dalam belajar.52
materi pelajaran dapat diperbaharui dengan mudah dan
murah dibanding dengan penggunaan materi dari buku
cetak.
menyediakan sumber belajar tambahan dalam bentuk
tautan yang dapat digunakan untuk mengakses informasi
dari berbagai sumber, baik didalam maupun luar
lingkungan belajar.
tersedianya fitur chatting, forum dan web conference
yang dapat digunakan untuk berkomunikasi dan
berdiskusi melalui internet melalui jaringan internet
dengan tanpa dibatasi oleh jarak, tempat dan waktu.53

Meskipun demikian, pembelajaran berbasis web juga
tidak terlepas dari berbagai keterbatasan, antara lain adalah
sebagai berikut:
a. Keberhasilan pembelajaran berbasis web bergantung
pada kemandirian dan motivasi pembelajar.
b. Perserta didik akan merasa bosan dan jenuh jika peralan
dan jaringan internet kurang memadai.
c. Proses belajar dan mengajarnya cenderung ke arah
pelatihan daripada pendidikan yang meliputi aspek
kognitif, afektif, dan psikomotorik.
d. Tidak semua tempat tersedia fasilitas listrik, komputer,
dan internet.
e. Kecenderungan mengabaikan aspek akademik atau aspek
sosial dan sebaliknya mendorong tumbuh aspek
bisnis/komersial.
f. Pengetahuan sebagian pendidik dan perserta didik masih
kurang tentang pengoprasian sofware komputer dan

52
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internet.54
5. Prinsip-prinsip Pembelajaran Berbasis Web
Pembelajaran berbasis web dibangun melalui beberapa
prinsip yang berperan dalam menentukan keberhasilan proses
pembelajaran ini pada tahap implementasi. Hal ini membuat
pembelajaran berbasis web ini efektif pada dasarnya bergantung
pada pandangan dari pemegang kepentingan. Oleh karena itu sulit
menentukan prinsip utama yang setidaknya harus ada dalam
pembelajaran berbasis web diantaranya :
a. Interaksi
Interaksi berarti kapasitas komunikasi dengan orang
lain yang tertarik pada topik yang sama atau
menggunakan pembelajaran berbasis web yang sama.
Dalam lingkungan belajar, interaksi berarti kapasistas
berbicara baik antar peserta, maupun antara peserta
dengan instruktur. Interaksi membedakan antara
pembelajaran berbasis web dengan pembelajaran berbasis
komputer (Computer-Based Instruction). Hal ini berarti
bahwa mereka yang terlibat dalam pembelajaran berbasis
web tidak berkomunikasi dengan mesin, melainkan
dengan orang lain (baik peserta maupun tutor) yang
kemungkinan tidak berada pada lokasi bahkan waktu
yang sama.

b.

54

Interaksi tidak hanya menyediakan hubungan antar
manusia, tetapi menyediakan keterhubungan isi, dimana
setiap orang dapat membantu antara satu dengan yang
lainnya untuk memahami isi materi dengan
berkomunikasi. Hal tersebut menciptakan lapisan belajar
terdalam yang tidak bisa diciptakan oleh pengembangan
media.
Ketergunaan
Ketergunaan yang dimaksud disini adalah bagaimana

Ibid, 15.
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c.

siswa mudah menggunakan web. Terdapat dua element
penting dalam prinsip ketergunaan ini, yaitu konsistensi
dan kesederhanaan.
Intinya adalah bagaimana
perkembangan
pembelajaran
berbasis
web
ini
menciptakan lingkungan belajar yang konsisten dan
sederhana, sehingga siswa tidak mengalami kesulitan
baik dalam proses pembelajaran maupun navigasi konten
(materi dan aktivitas belajar lain).
Relavansi
Relevansi diperoleh melalui ketepatan dan
kemudahan. Setiap informasi dalam web hendaknya
dibuat sangat spesifik untuk meningkatkan pemahaman
pembelajar dan menghindari bias. Menempatkan konten
yang relevan dalam konteks yang tepat pada waktu yang
tepat adalah bentuk seni tersendiri dan sedikit
mengembangkan e-learning yang berhasil melakukan
kombinasi ini. Hal ini melibatkan aspek keefektifan
desain konten serta kedinamisan pencarian dan
penempatan konten (materi).55

Jadi prinsip utama dalam pelaksanaan pembelajaran berbasis web
adalah harus adanya interaksi atau komunikasi antar peserta,
maupun instruktur dalam lingkungan belajar yang menggunakan
pembelajaran berbasis web yang sama.
Kemudian harus ada ketergunaan yaitu bagaimana
perkembangan pembelajaran berbasis web ini menciptakan
lingkungan belajar yang konsisten dan sederhana, sehingga
siswa tidak mengalami kesulitan baik dalam proses
pembelajaran serta harus ada relevansi setiap informasi yang
spesifik untuk meningkatkan pemahaman pembelajar dan
menghindari bias.
Selain prinsip di atas, pembelajaran berbasis web
memerlukan kerja sama banyak orang dalam merefleksikan
55
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banyak kemungkinan skenario desain. Dalam pengajaran ini
merupakan bagian penting dari tim pengembangan. Beberapa
langkah yang harus diperhatikan oleh pengajar dalam hal ini,
diantaranya:
1) Pengajar harus secara aktif terlibat dengan proses
pendidikan dan harus memahami kebutuhan dan
harapan peserta didik.
2) Pengajar harus berkolaborasi dengan peserta didik
untuk mengumpulkan ide- ide mereka tentang apa
yang seharusnya tercakup dalam pelajaran atau
kurikulum online.
3) Pengajar harus sangat akrab dengan bidang-bidang
utama persoalan yang diajarkan agar relevan.
4) Pengajar harus mempunyai ide yang baik yang
menjadi keunggulan setiap pelajaran dalam
keseluruhan perencanaan kurikulum, informasi dan
aktivitas keterampilan yang tercakup dalam struktur
tertentu.
5) Pengajar juga akan memahami bagaimana
pembelajaran yang layak secara individual. Kapan
suatu pelajaran itu perlu dikembangkan sebagai
perubahan keseluruhan kurikulum terhadap arah
baru atau perluasan yang mempertemukan tuntutan
baru. Pengajar punya perasaan yang baik tentang
pengajaran
individual
yang
mana
perlu
dikembangkan, dan dimana yang perlu dimodifikasi
dari seluruh kurikulum.56
Peserta didik dalam lingkungan akademik online harus dapat
berfikir secara kritis, tidak semata-mata mengingat informasi,
melainkan juga dapat menerapkan pengetahuan mereka pada
situasi baru. Cara mendesain kurikulum dan mata pelajaran yang
harus merefleksikan kemajuan peserta didik melaui serangkaian
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kegiatan yang cermat untuk menciptakan dan mengawasi
pengalaman belajar. Untuk mendidik yang berhasil, peserta didik
harus disiapkan pada kegiatan online. Membantu peserta didik
menggunakan teknologi penemuan dalam mata pelajaran online
dan sosialisasi peserta didik pada pekerjaan yang lainnya melaui
internet dan komponen penting bagi keberhasilan. Pembelajaran
berbasis web yang efektif meliputi kelas-kelas atau paling tidak
modul-modul yang membantu peserta didik yang menyesuaikan
diri pada pendidikan yang memanfaatkan kemajuan ilmu
pengetahuan dan teknologi di bidang elektronik.
Mata pelajaran online dapat meningkatkan partisipasi semua
peserta didik. Selama proses pembelajaran, misalnya semua
peserta didik didorong untuk berpartisipasi. Setiap orang
mempunyai kesempatan menjadi pendengar. Kegiatan ini akan
dirasakan sulit jika belajar di kelas saja.57
Keberhasilan sebuah proses pembelajaran tergantung pada
keefektifan peralatan teknis yang digunakannya dalam
menampilkan materi pembelajaran. Para peserta didik sering
menilai proses pembelajaran berhubungan dengan kesenangan
dirinya dengan peralatan yang digunakannya dan kemampuan
pengajar membantu mereka untuk belajar lebih mudah.
D. Sistem Reproduksi
Reproduksi merupakan proses terbentuknya individu baru.
Reproduksi pada manusia tergolong reproduksi seksual dan organ
reproduksi yang membentuk sistem reproduksi disebut organ
genital atau genitalia. Organ genital terdiri dari organ reproduksi
utama atau gonad ( ovarium pada wanita, testes pada pria) serta
organ reproduksi tambahan atau aksesoris. Sel-sel yang terdapat di
dalam gonad juga berfungsi sebagai kelenjar endokrin yang
mensekresi hormone-hormon reproduksi.Manusia memiliki organorgan khusus untuk melaksanakan proses reproduksi, adanya
proses reproduksi ini memungkinkan manusia untuk
mempertahankan kelangsungan generasinya. Organ reproduksi pria
berbeda dengan organ reproduksi wanita. Perbedaan ini
menunjukkan adanya perbedaan fungsi organorgan tersebut. Organ
57
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reproduksi pria berfungsi untuk memproduksi sel sperma.
Sementara itu, organ reproduksi wanita berfungsi untuk
memproduksi ovum (sel telur), selain itu juga sebagai tempat
perkembangan embrio.Sistem reproduksi pria terdiri atas organ
reproduksi dan kelenjar reproduksi. Organ reproduksi berupa testis
dan saluran reproduksi. Sementara itu, kelenjar reproduksi berupa
kelenjar prostat dan kelenjar cowper. Testis terdapat dalam suatu
kantong yang disebut skrotum. Testis berjumlah sepasang dan
letaknya menggantung di luar rongga perut. Sperma memiliki sifat
sangat sensitif terhadap panas. Skrotum yang terletak diluar tubuh
menyebabkan suhu di dalam skrotum 2-3 derajat Celsius lebih
rendah dibandingkan suhu tubuh. Dengan posisi demikian,
pembentukan sperma dapat berlangsung pada suhu yang sesuai.
Selain itu, selama sperma berada dalam testis tidak mudah rusak
atau mati karena pengaruh suhu tinggi.
Di dalam testis terdapat ribuan saluran sangat kecil dan halus
yang disebuttubulus seminiferus. Saluran ini berfungsi sebagai
tempat pembentukan sperma. Pada saluran tersebut terdapat
sperma yang sedang mengalami proses pematangan. Sementara itu,
organ reproduksi yang berupa saluran terdiri atas duktus
epididimis, vas deferens, duktus ejakulatoris, dan uretra. Duktus
epididimis terletak disekitar testis. Oleh karena itu, duktus
epididimis jumlahnya sepasang. Saluran ini panjang dan berkelokkelok yang berfungsi sebagai tempat pematangan dan
penyimpanan sementara sperma. Sperma yang telah matang
diangkut ke dalam kantong sperma (vesikula seminalis) oleh vas
deferens. Setelah memasuki kantong sperma, sperma dalam kedua
saluran vas deferens bergabung dan masuk dalam duktus
ejakulatorius dan diteruskan hingga uretra. Saluran uretra
memanjang hingga ke penis. Pada tempat pertemuan antara dua
saluran vas deferens dan duktus ejakulatoris terdapat kelenjar
prostat yang merupakan salah satu kelenjar reproduksi.
Kelenjar prostat menghasilkan cairan yang bersifat alkalis
sehingga dapat menetralkan keasaman sisa urine dalam uretra.
Selain itu cairan ini dapat pula digunakan untuk menetralkan
keasaman vagina pada saat melakukan koitus (hubungan seks atau
kelamin). Selain kelenjar prostat, di dalam saluran reproduksi juga
terdapat kelenjar cowper. Cairan yang dikeluarkan (disekresikan)
oleh kelenjarkelenjar ini membentuk cairan semen yang berfungsi
mengantifkan dan memelihara sperma.campuran antara cairan
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semen dan sperma disebut semen.Sistem reproduksi wanita selain
berfungsi untuk menghasilkan sel kelamin berupa ovum, organ
reproduksi wanita juga berfungsi sebagai tempat perkembangan
embrio yang terbentuk. Wanita memiliki organ reproduksi, yaitu
ovarium sebagai penghasil ovum (sel telur). Ovum yang
dihasilkan, memasuki saluran telur (oviduk atau tuba fallopi).
Saluran ini tidak menyatu den gan ovarium, tetapi membentuk
corong terbuka dan berjumbai-jumbai yang berfungsi menangkap
ovum. Setelah tertangkap, ovum bergerak menuju rahim (uterus)
dengan bantuan gerakan silia pada dinding oviduk. Rahim (uterus)
merupakan muara dari kedua oviduk. Uterus berotot tebal sehingga
sesuai untuk pertumbuhan dan perkembangan janin. Bagian rahim
yang menyempit pada dasar uterus disebut leher rahim(serviks).
Bagian bawah serviks terdapat vagina yang merupakan tempat
kelahiran bayi secara normal.Pada dasarnya organ reproduksi baik
pada pria maupun wanita berfungsi untuk menghasilkan sel
kelamin. Sel kelamin (gamet) diproduksi oleh organ-organ
reproduksi. Proses pembentukan gamet dikenal dengan
gametogenesis. Pembentukan sel kelamin pria (sperma) disebut
spermatogenesis, sedangkan pembentukan sel kelamin wanita
disebut oogenesis. Pembentukan sel sperma berlangsung di dalam
testis. Sel sperma merupakan perkembangan dari sel induk
spermatozoa yang terdapat di dalam testis. Di dalam testis
spermatogenesis terjadi di tubulus semineferus. Tubulus yang
terdapat di dalam testis memiliki dinding berupa jaringan
epithelium dan jaringan ikat. Pada jaringan epithelium terdapat sel
induk spermatozoa dan sel sertoli yang berfungsi memberi nutrisi
pada sperma. Sementara itu, pada jaringan ikat terdapat kelompok
sel leydig yang berfungsi menghasilkan testosterone dan spermatogenesis. Sperma yang dihasilkan pada proses ini berukuran sangat
kecil dan jumlahnya sangat banyak. Secara umum, sel sperma
terdiri atas kepala, bagian tengah, dan ekor. Pada bagian kepala
terdapat inti sel (nukelus) dan mengandung akrosom. Akrosom
berisi enzim hialuronidase dan proteinase yang berperan dalam
menembus lapisan pelindung sel telur. Pada bagian tengah terdapat
mitokondria sebagai penghasil tenaga untukm pergerakan sperma.
Ekor merupakan bagian yang terus bergerak hingga dapat
mencapai ovum. Pembentukan ovum (sel kelamin wanita) terjadi
dalam ovarium. Proses pembentukan ovum berlangsung sangat
lama. Sel pemula dari ovum terdapat pada masa fetus dan
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mengalami perkembangan seiring kedewasaan seseorang. Pada
akhirnya ovum matang dan dikeluarkan (ovulasi) pada masa
puberitas (remaja). Ukuran ovum lebih besar disbanding sel
sperma. Ovum memiliki cadangan makanan untuk embrio apabila
terjadi pembuahan. Setiap ovulasi hanya menghasilkan satu sel
telur.Pada perempuan proses pembentukan ovum berlangsung
dalam suatu siklus dengan jangka waktu tertentu. Apabila ovum
yang dihasilkan tidak dibuahi oleh sperma, ovum menjadi rusak
dan meluruh bersama dinding rahim, diikuti pendarahan yang
dikenal dengan peristiwa menstruasi. Apabila ovum dalam rahim
dibuahi oleh sperma, terjadilah pembuahan (fertilisasi). Siklus
mentruasi merupakan suatu siklus perubahan yang terjadi pada
dinding uterus (endometrium) yang berhubungan dengan proses
fertilisasi. Dinding uterus secara bertahap membentuk lapisan
dalam baru yang kaya akan pembuluh darah, bila tidak terdapat
ovum yang sudah dibuahi, lapisan baru ini akan luruh dan keluar
dari tubuh melalui vagina. Proses inilah yang disebut mensruasi.
Siklus menstruasi berlangsung kurang lebih 28 hari dan terjadi
secara terus menerus dari masa pubertas (biasanya umur 11-15
tahun) hingga berakhir pada masa menopause (biasanya umur 4550 tahun) yaitu ketika produksi ovum berhenti. Proses siklus
menstruasi ini berlangsung sejalan dengan proses siklus ovarium
yairtu proses pematangan ovum dalam folikel ovarium yang diikuti
oleh ovulasi (dilepaskannya ovum ke tabung fallopi) dan pecahnya
korpus luteum yang merupakan sisa folikel Graaf (korpus luteum
ini tidak pecah bila ada ovum yang telah dibuahi. Siklus mentruasi
dan siklus ovarium dikontrol oleh beberapa hormonPembuahan
(fertilisasi) merupakan proses bertemunya sperma dan ovum dalam
saluran reproduksi wanita. Pembuahan diawali dengan masuknya
sperma ke dalam reproduksi wanita melalui peristiwa koitus
(hubunganseks atau kelamin). Melalui peristiwa koitus sperma
dikeluarkan dari alat reproduksi laki-laki dan masuk ke dalam
organ reproduksi wanita melalui vagina. Sperma yang masuk ke
dalam vagina berenang menuju leher rahim, ke rahim, kemudian
menuju saluran telur untuk membuahi ovum. Sperma yang
dikeluarkan dan masuk ke dalam vagina jumlahnya sangat banyak.
Akan tetapi, selama bergerak menuju saluran telur (oviduk) banyak
sperma yang mati. Hal ini karena kondisi rahim yang bersifat asam
sehingga tidak sesuai dengan kebutuhan hidup sperma. Pada
akhirnya, hanya satu sperma yang dapat membuahi ovum. Hasil
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pembuahan (peleburan sperma dan ovum) berupa zigot. Apabila
ovum yang dikeluarkan tidak dibuahi, segera mati dalam 24 jam.
Zigot yang terbentuk bergerak menuju uterus. Selama melakukan
pergerakan menuju uterus, zigot mengalami pembelahan secara
mitosis membentuk kumpilan sel dan disebut embrio. Setelah
sampai ke uterus, embrio tersebut menempel (implan) pada dinding
rahim (endometrium) yang mengalami penebalan. Proses ini
dikenal dengan implantasi. Pada tempat terjadinya penempelan
embrio pada dinding rahim (implantasi) muncul pembuluhpembuluh darah yang sangat banyak. Pembuluhpembuluh darah
tersebut merupakan tempat terjadinya pertukaran oksigen dan
carbon dioksida serta sari-sari makanan antara ibu dan janin.
Daerah inilah yang dikenal sebagai plasenta.Penyakit maupun
gangguan pada alat reproduksi manusia disebut pula penyakit
kelamin. Penyakit ini dapat menyerang alat reproduksi, baik pada
laki-laki maupun perempuan. Apabila penyakit ini dapat menyebar
dan ditularkan melalui hubungan seksual, maka digolongkan dalam
penyakit menular seksual (PMS). Beberapa contoh penyakit
menular seksual seperti kutil pada alat kelamin, kencing nanah,
sifilis, dan AIDS.
E. Tinjauan Tentang Pendidikan Seks
1. Pengertian Pendidikan Seks
Pendidikan seks adalah kegiatan untuk mengajarkan
mengenai kesehatan reproduksi. Kesehatan reproduksi sendiri
memiliki arti yakni suatu kondisi sehat dari sistem, fungsi, dan
proses alat reproduksi yang dimiliki oleh seseorang, yang tidak
semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan, melainkan
dalam semua hal yang berkaitan dengan sistem reproduksi, serta
fungsi dan prosesnya. 58
Pendidikan seksual secara umum merupakan upaya
memberikan pengetahuan tentang perubahan biologis, psikologis
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dan psikososial sebagai akibat dari pertumbuhan dan
perkembangan. Adapun indikator dari pendidikan seks yaitu
pengertian dan tujuan pendidikan seks, gender, organ reproduksi,
pengertian perilaku seks pranikah, dan dampak melakukan
hubungan seks pada remaja. Menurut Sarwono dan Sarlito
Wirawan pendidikan seksual merupakan pengajaran yang
berhubungan dengan perilaku seksual, perkawinan, psikososial
masyarakat, aspek-aspek kesehatan seksual, perkembangan
seksual, serta sistem reproduksi pada manusia. Pendidikan
seksual juga merupakan salah satu cara untuk menngurangi atau
mencegah penyalahgunaan seksual, khususnya untuk mencegah
dampak- dampak negatif yang akan muncul, seperti kehamilan
yang tidak direncanakan, penyakit menular seksual, serta depresi
sebagai dampak psikologisnya. Pendidikan seksual meliputi
bidang- bidang sebagai berikut:
a. biologi dan fisiologi, mengenai fungsi reproduksi.
b. etik, yang menyangkut kebahagian seseorang.
c. moral, yaitu menjali relasi dengan orang lain misalnya
dengan patenrnya atau anak-anaknya.
d. Sosiologi, yaitu mengenai pembentukan keluarga.59
Menurut Sudjana pemahaman dapat dibedakan dalam tiga
kategori antara lain : 1) Tingkat terendah yaitu pemahaman
terjemahan, 2) Tingkat kedua adalah pemahaman penafsiran, 3)
Tingkat ketiga merupakan tingkat tertinggi yaitu pemahaman
ektrapolasi. Seks bukan hanya menyangkut ciri - ciri kodrati
biologis yang sejak lahir sudah tergolongkan jenis laki - laki dan
perempuan. Seks merupakan konstruksi yang meliputi juga
masalah etika, moral, lingkungan sosial, dan budaya. Pendidikan
seks tidak lain adalah penyampaian informasi mengenai
pengenalan (nama dan fungsi) anggota tubuh, pemahaman
perbedaan jenis kelamin, penjabaran perilaku (hubungan dan
keintiman) seksual, serta pengetahuan tentang nilai dan norma
59
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yang ada di masyarakat berkaitan dengan gender.60
Menurut Hurlock, pendidikan seksual penting untuk remaja
dikarenakan untuk memupuk konsep tentang peran laki-laki dan
perempuan yang sesungguhnya. Teori pendidikan seksual
menjelaskan tujuan yang dipakai dalam penyelenggaraan
pendidikan seksual, disajikan pula berbagai metode pendidikan
seksual yang dapat dipakai seorang guru, psikolog, atau orang tua
dalam mendidik anak, serta materi pendidikan seksual seperti
pubertas pada remaja, perkembangan dan pertumbuhan remaja,
kontrasepsi, sistem reproduksi pada manusia, menstruasi dan
mimpi basah, penyakit menular seksual seperti HIV/AIDS, dan
lain sebagainya. Teori-teori tersebut guna membekali
pengetahuan seksual pada remaja dan sebagai perlindungan
terhadap perilaku seksual menyimpang serta berbagai akibat yang
akan muncul.61
Dapat di simpulkan bahwa pendidikan seksual secara umum
adalah upaya memberikan pengetahuan tentang perubahan
biologis, psikologis dan psikososial sebagai akibat dari
pertumbuhan dan perkembangan manusia. Pendidikan seksual
pada dasarnya merupakan upaya untuk memberikan pengetahuan
tentang fungsi organ reproduksi dengan menanamkan komitmen
agar tidak terjadi “penyalahgunaan” organ reproduksi.
2.

Perkembangan Seksual Remaja
Perkembangan merupakan suatu perubahan yang bersifat
kualitatif. Sedangkan, seksual remaja berhubungan dengan
anatomi tubuh atau fisiologi yang ada pada diri remaja.62
Perkembangan remaja meliputi berbagai aspek, diantaranya
adalah aspek perkembangan kepribadian, identitas diri, sosial,
60
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61
Elizabeth B. Hurlock, Psikologi Perkembangan Suatu Pendekatan
Sepanjang Rentang Kehidupan, (Jakarta: Erlangga, 1991), 229.
62

Fathurrofiq, Sexual Quotient, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), 63.

42
kognitif, moral, seksual, dan sebagainya. Pada perkembangan
seksual, masa remaja diawali masa pubertas, yaitu masa
terjadinya perubahan- perubahan fisik yang meliputi penampilan
fisik seperti bentuk tubuh dan proporsi tubuh serta fungsi
fisiologis (kematangan organ-organ seksual).63
a. Perkembangan Kepribadian (Konsep Diri)
Konsep diri merupakan semua perasaan dan pemikiran
seseorang mengenai dirinya sendiri. Hal ini meliputi
kemampuan, karakter diri, sikap, tujuan hidup, kebutuhan
dan penampilan diri. Gambaran pribadi remaja terhadap
dirinya meliputi penilaian diri dan penilaian sosial.
b. Perkembangan Identitas Diri
Perkembangan identitas diri selain mempertanyakan
siapa dirinya, hal lain lebih penting bagi remaja adalah
menemukan dalam konteks kelompok mana dirinya bisa
tampil dan bermakna. Identitas atau jati diri remaja
tergantung pada kelompok mana ia bisa menghargai dan
dihargai.
c. Perkembangan Sosial
Perkembangan sosial adalah kemampuan untuk berpikir
secara kritis mengenai isu-isu dalam hubungan
interpersonal, yang berkembang sejalan dengan usia dan
pengalaman, serta berguna untuk memahami orang lain
dan menentukan bagaimana melakukan interaksi dengan
orang lain.
d.

Perkembangan Emosi
Emosi remaja lebih mudah bergejolak dan biasanya
diekspresikan secara meledak-ledak. Kondisi emosional
berlangsung cukup lama, sampai pada akhirnya kembali
ke keadaan semula.64
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3.

Manfaat Pendidikan Seks
Pemahaman mengenai pendidikan seks akan membawa
manfaat bagi orang tersebut. Manfaat pendidikan seks menurut
Nawita (2013:9-11) antara lain anak mengerti dan paham akan
peran jenis kelaminnya, menerima perubahan fisik yang
dialaminya dengan wajar dan apa adanya, diberikannya
pendidikan pendidikan seksualitas menjadikan anak-anak
mengerti dan paham tentang bagaimana mereka menyikapi
perubahan-perubahan tersebut, menghapus rasa ingin tahu yang
tidak sehat, memperkuat rasa percaya diri dan bertanggungjawab
pada dirinya, dan mengerti dan memahami betapa besarnya sang
pencipta. Manfaat pendidikan seks dalam keluarga menurut
Pratama (2012) adalah:
a. Mendapat pandangan positif tentang informasi seks.
b. Mengetahui akibat dan bahaya tentang pergaulan bebas
atau seks bebas.
c. Dapat mengetahui tindakan yang menyimpang dan dapat
menghidarinya.
d.

Menghindari terjadinya hal-hal negatif yang diakibatkan
dari kegiatan seks bebas serta bahaya akibat seks bebas.65

4.

Sumber Pendidikan Seks
Selama ini remaja memperoleh pendidikan seks dari tiga
unsur yaitu orang tua, sekolah, dan lingkungan sekitar (di luar
keluarga dan sekolah) seperti dari media massa dan teman
sebaya.
a. Lingkungan Keluarga
Keluarga sebagai unsur terkecil dari suatu masyarakat
yang terdiri dari seorang ayah, ibu dan anak merupakan
lingkungan pendidikan yang pertama dan utama.
Salatiga, 2017), 38.
65
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b.

Keluarga sebagai unit sosial terkecil memberikan pondasi
primer bagi perkembangan anak. Keluarga merupakan
tempat pertama kali seorang anak berhubungan dengan
manusia dan belajar nilai-nilai yang nantinya dijadikan
bekal baginya untuk bersosialisasi dengan masyarakat
sekitarnya. Keluarga merupakan wadah pembentukan
kepribadian masing-masing anggotanya terutama anak.
Lingkungan Sekolah
Lingkungan pendidikan formal, yakni sekolah melakukan
pembinaan pendidikan pada anak (peserta didik) yang
didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh
keluarga dan masyarakat. Kondisi itu muncul karena
keluarga dan masyarakat memiliki keterbatasan dalam
melaksanakan pendidikan. Akan tetapi, tanggung jawab
pendidikan anak seutuhnya menjadi tanggung jawab
orang
tua.
Sekolah
hanya
meneruskan
dan
mengembangkan pendidikan yang telah diperoleh di
lingkungan keluarga sebagai lingkungan pendidikan
informal yang telah dikenal anak sebelumnya. Sekolah
sebagai penyelenggara pendidikan formal mempunyai
tanggung jawab yang besar terhadap berlangsungnya
proses pendidikan, yang dibagi dalam tiga kategori, yaitu:
tanggung jawab formal, tanggung jawab keilmuan dan
tanggung jawab fungsional. Lingkungan sekolah juga
sangat mempengaruhi pola hidup dan perkembangan jiwa
seorang anak atau individu sebab kelompok sepermainan
biasanya tumbuh di lembaga pendidikan formal tersebut.
Kondisi sekolah dan sistem pengajaran yang kurang
menguntungkan peserta didiknya dapat menjerumuskan
mereka pada kenakalan remaja. Pola hidup yang
berkembang di sekolah dewasa ini terutama memberikan
tekanan pada materialisme. Mengenai
masalah
pendidikan seks pengetahuan yang diberikan oleh pihak
sekolah terhadap peserta didiknya dinilai masih kurang.
Masih banyak pula ditemui sekolah yang tidak
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c.

memberikan pendidikan seks pada siswanya. Kurikulum
sekolah pun tidak mencantumkan adanya pendidikan
seks. Pengetahuan yang diberikan seputar pengetahuan
reproduksi masih berkisar pada pengetahuan yang umum
dan tidak terlalu khusus atau mendalam.
Lingkungan Sekitar
Lingkungan sekitar merupakan lingkungan yang sangat
kompleks sifatnya dan juga sangat berpengaruh terhadap
perkembangan remaja. Mulai dari teman, masyarakat dan
juga teknologi yang menjamur di sekitar kita. Dewasa ini,
media massa adalah sangat mudah dipergunakan kaum
remaja. TV, film, musik, media cetak atau elektronik dan
internet adalah sumber informasi yang cukup murah dan
mudah diakses oleh para remaja. Melalui media massa
beragam informasi disajikan pada penggunanya, salah
satunya adalah informasi dan pengetahuan tentang seks.
Dari sinilah remaja memperoleh berbagai informasi
sehingga remaja harus pandai-pandai memfilter informasi
yang mereka dapatkan. Selebihnya informasi dari massa
dinilai lebih transparan dan terbuka dibandingkan dengan
sumber lainnya. Terkadang konten informasinya masih
kurang dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.66
Fenomena kekerasan dan penyimpangan seks yang
menimpa anak disebabkan oleh beberapa faktor, salah
satunya adalah kurangnya pendidikan seks pada anak usia
dini. Orang yang mengincar anak berada disekitarnya,
anak yang tidak tahu menganggap hal tersebut bukan
masalah. Pendidikan seks sejatinya sudah harus diberikan
sejak dini. Proses pengajaran materi pendidikan seks
yang benar membutuhkan proses yang panjang sejak
anak lahir sampai tahap remaja akhir. Faktor budaya yang
menganggap membicarakan seks adalah hal porno
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termasuk masyarakat banyak beranggapan bahwa
pendidikan ini mengajarkan cara berhubungan badan,
padahal sebetulnya tidak.67 Pendidikan seks berbeda
dengan pengetahuan reproduksi karena pengetahuan
reproduksi
sangat
berkaitan
dengan
proses
68
perkembangbiakan makhluk hidup.
5.

Ruang Lingkup Kesehatan Reproduksi
Adapun ruang lingkup dari kesehatan reproduksi di antaranya
yaitu :
a. Kesehatan ibu dan bayi baru lahir.
b. Pencegahan dan penanggulangan infeksi saluran
reproduksi termasuk PMS, HIV/AIDS.
c. Pencegahan dan penanggulangan kompliasi aborsi.
d. Kesehatan reproduksi remaja.
e. Pencegahan dan penanganan infertilitas.
f. Kanker pada usia lanjut dan osteoporosis.
g. Berbagai aspek kesehatan reproduksi lain, misalnya
kanker serviks, mutilasi genital, fistula, dll.

Menurut Anugroho, konsep perawatan genetilia eksterna
pada hari biasa dan selama menstruasi adalah sebagai berikut:
a. Cuci tangan sebelum menyentuh vagina. Tangan yang
berada di luar secara bebas menjadi tempat yang baik
untuk menempelnya berbagai kotoran dan bakteri.
b. Basuh vagina dari arah depan menuju anus.
c. Gunakan sabun yang paling lembut setelah buang air
kecil. Apabila alergi atau iritasi terhadap sabun yang
paling lembut, gunakan air hangat.
d. Keringkan daerah vagina dan sekitarnya menggunakan
handuk lembut atau tissue tanpa parfum, dan jangan
67
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e.
f.

g.
h.
i.

pernah menggunakan handuk milik orang lain untuk
mengeringkan vagina.
Ganti celana dalam 2-3 kali sehari, gunakan celana dalam
yang bersih dan 100% berbahan katun.
Cukurlah rambut vagina setidaknya 7 hari sekali dan
maksimal 40 hari sekali untuk mengurangi kelembapan di
dalam vagina.
Gunakan pembalut yang nyaman, berbahan lembut,
menyerap seluruh darah yang keluar.
Saat pendarahan banyak, gantilah pembalut setidaknya 45 kali dalam sehari.
Cucilah tangan kembali setelah menyentuh vagina.69

F. Self Regulation
Self regulation atau pengaturan diri mengacu pada cara orang
mengontrol dan mengarahkan tindakan sendiri.70 Self regulation
mengacu pada perencanaan yang hati-hati dan monitoring terhadap
proses-proses kognitif dan afektif yang tercakup dalam penyelesaian
tugas-tugas dalam kehidupan sehari-hari.71 Self regulation adalah
kemampuan individu dalam memotivasi diri untuk mencapai tujuan
dengan cara merencanakan, mengevaluasi dan memodifikasi perilaku
individu sendiri. Regulasi diri tidak hanya terbentuk untuk mencapai
tujuan, tetapi berusaha menghindari gangguan lingkungan dan
rangsangan emosional yang dapat mengganggu perkembangan
individu.72 Dengan adanya self regulation dalam diri perserta didik
tentu akan membantu perserta didik mengontrol dirinya untuk lebih
69
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siap dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran biologi sehingga
pembelajaran berlangsung sesuai dengan tujuan yang diharapkan.73
Adapun indikator dari self regulation yakni : 1) menyadari pemikiran
sendiri, 2) membuat sumber rencana yang efektif, 3) menyadari dan
menggunakan berbagai sumber informasi yang di butuhkan, 4)
sensitive terhadap feedback (umpan balik), dan, 5) mengevaluasi
keefektifan tindakan.74 Schunk mengatakan bahwa pengaturan diri
atau regulasi diri mengacu pada proses dimana individu secara
sistematis mengarahkan pikiran-pikiran, perasaan-perasaan, dan
tindakan-tindakan kepada pencapaian tujuan.75
Selain itu, Alwisol menyatakan regulasi diri adalah suatu
kemampuan yang dimiliki manusia berupa kemampuan untuk berpikir
dan dengan kemampuan itu individu dapat memanipulasi lingkungan,
sehingga terjadi perubahan lingkungan akibat kegiatan tersebut.76
Menurut Bandura dalam Alwisol, akan terjadi strategi reaktif dan
proaktif dalam regulasi diri. Strategi reaktif dipakai untuk mencapai
tujuan, namun ketika tujuan tersebut hampir tercapai, strategi proaktif
menentukan tujuan baru yang lebih tinggi. Seseorang akan
memotivasi dan membimbing tingkah lakunya sendiri melalui strategi
proaktif, menciptakan ketidakseimbangan agar dapat memobilisasi
kemampuan dan usahanya berdasarkan antisipasi apa saja yang
dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Berdasarkan penjelasan di atas
maka dapat disimpulkan bahwa regulasi diri adalah kemampuan yang
dimiliki manusia untuk berpikir, mengontrol, mengarahkan perasaan
73
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dan perilaku sehingga dapat memanipulasi lingkungan serta mencapai
tujuan yang telah ditetapkan.
Terdapat dua faktor yang mempengaruhi regulasi diri (selfregulation) yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal
dan faktor internal akan dijelaskan sebagai berikut:
1. Faktor Eksternal
Faktor eksternal mempengaruhi regulasi diri dengan dua
cara, yaitu:
a. Standar
Faktor standar memberikan standar untuk mengevaluasi
tingkah laku. Faktor lingkungan berinteraksi dengan
pengaruh-pengaruh pribadi, membentuk standar evaluasi
diri seseorang. Melalui pengalaman berinteraksi dengan
lingkungan yang lebih luas, seseorang kemudian
mengembangkan standar yang dipakai untuk menilai
prestasi diri.
b. Penguatan
Faktor eksternal mempengaruhi regulasi diri dalam
bentuk penguatan. Hadiah tidak selalu memberikan
kepuasan, orang membutuhkan penghargaan yang berasal
dari lingkungan eksternal.
2. Faktor Internal
Menurut Bandura dalam Alwisol, mengemukakan tiga
bentuk pengaruh internal, antara lain:
a. Observasi Diri
Observasi diri dilakukan berdasarkan faktor kualitas
penampilan, kuantitas penampilan, orisinalitas tingkah
laku diri, dan seterusnya. Individu harus mampu
memonitor performansinya, walaupun tidak sempurna
karena orang cenderung memilih beberapa aspek dari
tingkah lakunya dan mengabaikan tigkah laku lainya.
b. Proses Penilaian atau Mengadili Tingkah Laku
Judgmental process adalah melihat kesesuaian tingkah
laku dengan standar pribadi, membandingkan tingkah
laku dengan norma standar atau dengan tingkah laku
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c.

orang lain, menilai berdasarkan pentingnya suatu
aktivitas, dan memberi atribusi performansi.
Reaksi Diri Afektif
Setelah melakukan pengamatan dan judgment itu,
individu akan mengevaluasi diri sendiri positif atau
negatif, dan kemudian menghadiahi atau menghukum diri
sendiri. Namun, bisa jadi tidak muncul reaksi afektif ini,
karena fungsi kognitif membuat keseimbangan yang
mempengaruhi evaluasi positif atau negatif menjadi
kurang bermakna secara individual.77
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