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ABSTRAK 

 

PENGEMBANGAN E-MAGAZINE BERBASIS WEBSITE SEBAGAI MEDIA 

PEMBELAJARAN IPA BIOLOGI UNTUK MEMBERDAYAKAN 

KEMAMPUAN BERPIKIR  

KRITIS  

 

Oleh 

Ulum Ma’rifah 

Jenis penelitian ini adalah penelitian pengembangan (R&D). Rumusan 

masalah pada penelitian  ini adalah : (1) bagaimanakah karakteristik e-magazine 

berbasis website sebagai media pembelajaran IPA Biologi untuk memeberdayakan 

kemampuan berpikir kritis (2) bagaimanakah kelayakan pengembangan e-magazine 

berbasis website sebagai media pembelajaran IPA Biologi untuk memeberdayakan 

kemampuan berpikir kritis. Sasaran dari penelitian dan pengembangan adalah peserta 

didik kelas VII SMP Negeri 2 Bandar Lampung. 

Prosedur penelitian mengadaptasi model pengembangan yang dikembangkan 

oleh Borg & Gall. Penelitian menggunakan tujuh tahapan sebagai berikut : (1) studi 

pendahuluan,(2) perencanaan penelitian,(3) pengembangan produk,(4) validasi desain 

dan uji coba skala terbatas,(5) revisi validasi desain uji coba skala terbatas,(6) uji 

produk secara luas,(7) revisi uji produk secara luas. Alat pengumpulan data yang 

digunakan berupa : (1) angket ahli materi,(2) angket ahli media,(3) angket ahli 

bahasa,(4) angket tanggapan Guru IPA Biologi,(5) angket respon peserta didik,(6) 

wawancara,(7) dokumentasi. Analisis kelayakan dari produk yang dikembangkan 

menggunakan kriteria kelayakan media yang diadaptasi dari Suharsimi Arikunto yaitu 

batas minum presentase kelayakan media pembelajaran yaitu  61%. 

Hasil penelitian telah dikembangkan e-magazine berbasis website sebagai 

media pembelajaran IPA Biologi untuk memeberdayakan kemampuan berpikir kritis, 

memiliki karakteristik (1) media e-magazine berbasis website mudah digunakan 

(2)media e-magazine berbasis website  melatih kemandirian belajar peserta didik,(3) 

media e-magazine berbasis website sesuai dengan perkembangan teknologi,(4) media 

e-magazine berbasis website menggunakan indikator berpikir kritis, dan hasil 

penelitian yang telah dikembangkan e-magazine berbasis website adalah sangat layak 

dengan persentase 90% oleh ahli media,  80% oleh ahli materi, 91% oleh ahli bahasa, 

kemudian kelayakan  yang diperoleh 96 % oleh guru dan 89% oleh peserta didik. 

 

Kata Kunci: Pembelajaran IPA Biologi, Media Pembelajaran, E-Magazine, Website, 

dan Berpikir Kritis. 







v 
 

 

MOTTO 

 

                     

Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? (QS. Ar-rahman: 13)
 

1
 

 

       

 

 

 

 

                                                           
1
Terjemah Al-Qur’an (Departemen Agama RI, MushafAr-Rusydy, Depak: CahayaQurani), 

2011. H. 250. 
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PERSEMBAHAN 

Cerahnya mentari akan tampak setelah gelapnya malam. Pelangi nan indah pun 

tampak setelah turunnya hujan. Indahnya kehidupan tak mudah untuk diraih, harus 

melewati jalan yang terjal dan berliku. Meski terkadang lelah menerpa, namun 

warna-warni hidup justru akan terasa saat semua jalan terlewati. Karya sederhana ini 

ku persembahkan untuk:  

1. Pahlawan sejati dalam hidupku, kedua orang tua ku Bapak Al-Fandi dan Ibu 

Mahmudah tercinta yang senantiasa dalam setiap sujudnya selalu 

mendo’akan untuk keberhasilan anak-anak tercintanya. Terimakasih atas 

limpahan kasih sayang yang tiada terhingga, bagai sang surya menyinari 

dunia. Yang selalu memotivasiku, membuatku semangat untuk menggapai 

cita-cita dan meraih kesuksesan. 

2. Kakak-Kakak ku tersayang yang selalu menjadi penyemangatku. 

3. Almamaterku tercinta UIN Raden Intan Lampung, yang telah mendidik 

dalam iman, ilmu dan amal, serta mendewasakan dalam berpikir dan 

bertindak. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 pendidikan diarahkan untuk 

meningkatkan kecerdasan serta harkat dan martabat bangsa, mewujudkan manusia 

serta masyarakat Indonesia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang 

maha Esa, berkualitas dan mandiri serta mampu membangun dirinya masyarakat 

di sekelilingnya serta dapat memenuhi pembangunan nasional dan bertanggung 

jawab atas pembangunan bangsa.
1
 Pendidikan bagi kehidupan manusia 

merupakan kebutuhan mutlak yang harus dipenuhi sepanjang hidupnya demi 

untuk mewujudkan cita-citanya. Semakin tinggi cita-cita manusia maka semakin 

tinggi mutu pendidikan yang diraihnya sebagai sarana untuk mewujudkan cita-

citanya.
2
 Pentingnya pendidikan manusia tertuang dalam Undang-Undang Nomor 

20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 

Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran sehingga peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, 

                                                           
1
 Umar Tirtaraharja,  Pengantar Pendidikan (Jakarta:PT Asdi Mahasatya, 2010), h.37 

2
 Muhibbin Syah, Psikologi Pendidikan Dengan Pendekatan Baru  (Bandung :PT remaja 

Roasdakarya, 2010), h. 34 
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pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang 

diperlukan masyarakat, bangsa, dan Negara.
3
 

Pendidikan juga merupakan suatu wadah dalam meningkatkan kemajuan bagi 

suatu bangsa. Peran pendidikan adalah menciptakan sumber daya manusia yang 

unggul dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan untuk bersaing 

secara nasional dan internasional dalam menghadapi persaingan global. Untuk 

meningkatkan daya saing bangsa disegala bidang, diperlukan pendidikan yang 

mampu mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta menghasilkan 

sumber daya manusia yang mempunyai karakter dan berani membela kebenaran 

untuk kepentingan bangsa. 

Sejalan dengan peran pendidikan, Islam juga mengajarkan kepada umatnya 

agar menuntut ilmu dan menekankan pentingnya arti belajar dalam kehidupan 

manusia sebagaimana yang telah diperintahkan kepada Allah sejak wahyu 

pertama diturunkan kepada Rosululloh yaitu Surah Al’alaq ayat 1-5.  

 

                                 

                  

 

 

                                                           
3
  “Undang-Undang SISDIKNAS (Sistem Pendidikan Nasional)  No. 20 Tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional”  pasal 1 ayat (1)  (Jakarta: Sinar Grafika,2007) h. 3 
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Artinya: “1). Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan, 

2). Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. 3). Bacalah, dan 

Tuhanmulah yang Maha pemurah, 4). Yang mengajar (manusia) dengan 

perantaran kalam, 5). Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak 

diketahuinya.
4
” (Surah Al’alaq 1-5). 

 

Berdasarkan ayat di atas dijelaskan bahwasanya manusia diperintahkan untuk 

membaca agar memperoleh ilmu pengetahuan, membaca adalah sebagian dari 

proses belajar maka manusia yang mau untuk belajar akan mengetahui apa yang 

tidak diketahuinya sebelumnya. Membaca adalah salah satu cara untuk 

memperoleh ilmu, dan ilmu adalah sumber pengetahuan, sementara pengetahuan 

adalah cahaya akal dan hati. Apabila akal dan hati tidak  memperoleh cahaya, 

maka ia akan tetap berada dalam kegelapan dan kebodohan serta tidak akan 

memperoleh hidayahnya.
5
 

Berkaitan dengan ayat di atas adanya pendidikan diharapkan mampu 

menjadikan manusia yang berkualitas baik dihadapan Allah ataupun sesamanya. 

Manusia yang memiliki ilmu pengetahuan akan memiliki derajat yang lebih tinggi 

dihadapan Allah S.W.T dibandingkan dengan orang yang tidak memiliki ilmu 

pengetahuan. Allah S.W.T menjanjikan keistemewaan terhadap orang-orang yang 

beriman serta berilmu sebagaimana dijelaskan dalam firmannya dalam Q.S Al-

Mujadalah ayat 11 berikut: 

                                                           
4
 Departemen Agama RI, AL-Qur’an dan Terjemahannya, Bandung: CV. Diponegoro,2005. 

h.542 
5
 Muhammad ali quthb, 50 Nasehat Rosululloh Untuk Kaum Muda Menuntut Ilmu  (Bandung: 

PT Mizan Pustaka,2007), h.18 
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Artinya: Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: 

"Berlapang-lapanglah dalam majlis", Maka lapangkanlah niscaya Allah akan 

memberi kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", Maka 

berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di 

antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan 

Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.
6
( Q.S Al-Mujadalah : 11)  

  

Berdasarkan ayat di atas, Allah memberikan keistimewaan kepada manusia 

yang mempunyai iman dan ilmu yakni ditinggikan derajatnya. Orang yang 

memiliki ilmu disertai iman akan senantiasa mengamalkan ilmunya untuk 

kebaikan orang lain dan bisa bermanfaat untuk orang banyak. Berbeda dengan 

orang yang berilmu tetapi tidak disertai iman, dia tidak akan memikirkan 

bagaimana ilmu itu bisa bermanfaat bagi orang lain.    

Pendidikan diselenggarakan untuk menjadikan manusia yang berkualitas dan 

mengangkat derajatnya dihadapan Allah S.W.T. Hal ini sejalan dengan tujuan 

pendidikan nasional yaitu mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi 

manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berakhlaq 

mulia, sehat, berilmu cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang 

demokratis serta bertanggung jawab.
7
 Isi dari tujuan tersebut mengandung makna 

                                                           
6
 Departemen Agama RI,  Op.Cit, h. 597. 

7
 Undang-Undang SISDIKNAS (Sistem Pendidikan Nasional), no 20 tahun 2003 Tentang 

Sistem Pendidikan Nasional (Jakarta: Sinar Grafika,2007), h.7 
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bahwa peserta didik harus mempunyai ilmu pengetahuan dan iman yang 

seimbang. Dengan demikian peserta didik kelak memiliki ilmu yang bermanfaat 

tanpa melupakan kebutuhan akhirat yang dilakukan dengan cara mengembangkan 

potensi yang ada pada peserta didik secara maksimal melalui proses 

pembelajaran. 

Pembelajaran IPA dilaksanakan untuk memberikan pengalaman langsung 

kepada peserta didik serta pemahaman secara mendalam tentang lingkungan dan 

alam sekitar. Pelaksanaan pembelajaran IPA memiliki tujuan untuk 

menumbuhkan kemampuan berpikir bersikap dan bertindak serta berkomunikasi 

secara ilmiah. Tujuan pembelajaran IPA di atas dapat dicapai dengan proses 

pembelajaran. Proses pembelajaran adalah proses interaksi antara peserta didik 

dengan pendidik dan sumber belajar pada lingkungan belajar.
8
  

Prestasi belajar peserta didik disekolah sering diindikasikan dengan 

permasalahan belajar dari peserta didik tersebut dalam memahami materi. Indikasi 

ini dimungkinkan karena faktor belajar peserta didik yang kurang efektif bahkan 

peserta didik sendiri kurang termotivasi didalam mengikuti pembelajaran di 

dalam kelas. Akibatnya peserta didik kurang atau tidak memahami materi yang 

bersifat sukar, yang diberikan oleh guru tersebut. Kecenderungan pembelajaran 

yang kurang menarik ini merupakan hal yang wajar dialami oleh guru yang tidak 

memahami kebutuhan dari peserta didik tersebut, baik dalam karakteristik 

                                                           
8
 Badan Standar Nasional Pendidikan, Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar Untuk 

Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. 2006, h.3   
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maupun dalam perkembangan ilmu.
9
 Sehingga untuk membuat peserta didik 

termotivasi maka guru harus pandai menciptakan pembelajaran yang semenarik 

mungkin yang sesuai dengan  kebutuhan dan kondisi peserta didik yang diikuti 

dengan perkembangan zaman dan teknologi. Salah satu usaha untuk menciptakan 

proses pembelajaran yang menarik adalah dengan memfasilitasi pembelajaran 

dengan media tertentu. 

Menurut penelitian Destri Riyani disebutkan bahwa majalah IPA Biologi 

adalah media yang dapat digunakan sebagai alat untuk memahami materi IPA 

Biologi, sekaligus dapat memberikan kesenangan dalam belajar IPA Biologi. 

Sebagai sumber belajar mandiri, majalah IPA Biologi dapat mendukung 

pemahaman peserta didik tentang materi yang disampaikan oleh guru dan 

memberikan nuansa belajar yang menarik. Belajar IPA Biologi melalui majalah 

dapat dilakukan diluar maupun didalam kelas. Dengan demikian, belajar IPA 

Biologi menjadi fleksibel dan tidak kaku. Belajar yang demikian dapat 

memberikan kesenangan dan kegembiraan, sehingga materi yang sebenarnya sulit 

menjadi terasa mudah.
10

 

                                                           
9
 Daryanto, Media Pembelajaran (Bandung:Satu Nusa,2011), h.1 

10 Destri Riyani, “Pengembangan Majalah Biomagz Sebagai Alternatif Sumber Belajar Mandiri 

pada Mata Pelajaran Biologi untuk Siswa SMA/MA Kelas X” (skripsi Mahasiswa Pendidikan Biologi 

Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga), h.3.  
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Pemilihan majalah dalam bentuk elektronik atau digital disesuaikan dengan 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam dunia pendidikan yang 

semakin maju mengikuti perkembangan zaman. 

Hal ini diperkuat pakar pendidikan Mark Prensky mengemukakan ada dua 

generasi yaitu digital natives dan digital immigrants. Digital natives merupakan 

generasi yang lahir pada era digital, sedangkan digital immigrants adalah generasi 

yang lahir sebelum  era digital tetapi kemudian tertarik, lalu  mengadopsi hal baru 

dari teknologi tersebut. Generasi digital natives lebih banyak mengisi kehidupan 

dengan penggunaan komputer, video games, digital music players, video cams, 

cell phone dan berbagai macam perangkat permainan yang diproduksi di abad 

digital.  

Generasi digital natives sudah terkondisikan dengan lingkungan seperti itu 

dan mengganggap teknologi digital sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari 

kehidupannya. Rata-rata generasi digital natives ketika lahir sudah berada dalam 

lingkungan teknologi digital.
11

 Dengan demikian dapat diketahui bahwa peserta 

didik kelas VII SMP yang rata-rata lahir pada tahun 2004 merupakan generasi 

digital natives. Untuk itu pengembangan majalah dalam bentuk elektronik atau 

digital sangat diperlukan. Majalah dalam bentuk elektronik atau digital disebut 

dengan elektronik magazine atau disingkat E-magazine. 

                                                           
11

  Riana Mardina, “Potensi Digital Natives Dalam Representasi Literasi Informasi Multimedia 

Berbasis Web Di  Perguruan Tinggi”. (Jurnal Pustakawan Indonesia, Vol. 11 No. 1, h. 5, mengutip 

Prensky M.  Digital  Natives,  Digital Immigrant.  On  the  Horizon.  (MCB University Press) 

Vol.9(5). Part1.)  
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E- magazine merupakan suatu produk kemajuan teknologi dalam bidang 

komunikasi dan informasi. Menurut Novita irvani sangian majalah elektronik 

(bahasa inggris: electronic magazine; disingkat e-magazine) adalah versi 

elektronik dari majalah karena berbasis listrik. Majalah elektronik tidak lagi 

menggunakan bahan baku kertas untuk menuliskan isi di dalamnya seperti 

majalah pada umumnya, melainkan dalam bentuk file digital yang dipublikasikan 

melalui pemanfaatan web sehingga berbentuk online magazine. 
12

 Majalah 

elektronik dapat diakses melalui internet yaitu dengan media elektronik seperti 

komputer dan laptop. Jadi e-magazine merupakan suatu inovasi dalam 

perkembangan media pembelajaran, sehingga dapat membantu peserta didik 

untuk belajar. Publikasi majalah elektronik atau e-magazine melalui website 

menjadikan media pembelajaran ini dapat dimanfaatkan kapan saja dan dimana 

saja.  

Dengan adanya teknologi, seharusnya pendidik lebih bisa memanfaatkan 

dalam proses pembelajaran sehingga peserta didik dapat merasa senang dan dapat 

menerima dengan baik informasi yang diberikan oleh guru. Salah satu kriteria 

umum dalam pemilihan media pembelajaran adalah sesuai dengan karakteristik, 

dan gaya belajar peserta didik. Berdasarkan analisis angket kebutuhan yang telah 

disebar kepeserta didik kelas VII SMP Negeri 2 Bandar Lampung, dari hasil 

                                                           
12

 Novita Iriyana Sangian, DKK “Rancang Bangun E-magazineUniversitas Sam Ratulangi” 

(E-journal Teknik Informatika,Vol 4,No. 1 (2014), ISSN : 2301-8364, Fakultas Teknik, Universitas 

Sam Ratulangi Manado –95115). 
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angket yang disebar diketahui bahwa hampir semua peserta didik sudah memiliki 

gadget seperti laptop yang dapat digunakan untuk mengakses internet, artinya 

peserta didik dapat memanfaatkan gadget seperti laptop yang dimiliki untuk 

melaksanakan pembelajaran. Namun yang sangat disayangkan adalah hanya 

beberap peserta didik yang sering menggunakan gadget atau laptopnya untuk 

proses pembelajaran, peserta didik yang lainya menyatakan hanya kadang-kadang 

saja memanfaatkan gadget atau laptopnya untuk proses pembelajaran. Selain 

digunakan untuk proses pembelajaran, peserta didik  menggunakan gadget atau 

laptopnya untuk mengakses sosial media.
13

 

Pemanfaatan media pembelajaran pada hakekatnya bertujuan meningkatkan 

efisiensi dan efektivitas pembelajaran. Melalui bantuan media peserta didik 

diharapkan menggunakan sebanyak mungkin alat inderanya untuk mengamati, 

mendengar, dan merasakan, sehingga seorang guru dipersyaratkan mempunyai 

sikap positif terhadap teknologi pembelajaran khususnya dalam pemanfaatan 

media dalam proses pembelajaran. Namun di lapangan pandangan, persepsi sikap, 

tanggapan,  perasaan serta penilaian guru terhadap teknologi pembelajaran, serta 

pemanfaatan media dalam proses pembelajaran masih beragam.  

Berdasarkan hasil wawancara  dengan guru bidang IPA Biologi di SMP  

Negeri 2 Bandar Lampun, guru atau pendidik kesulitan untuk menjelaskan dan 

memberikan pemahaman kepada peserta didik pada materi dengan objek kajian 

yang jarang atau sulit dijumpai peserta didik salah satunya adalah  materi 

                                                           
13

  Analisis Angket, SMP Negeri 2 Bandar Lampung,   
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klasifikasi tumbuhan, yaitu pada bagian briophyta dan pteridophyta, peserta didik 

sulit untuk memvisualisasikan atau menggambarkan dalam pikirannya mengenai 

objek materi yang disampaikan, sehingga peserta didik kurang paham dan hal ini 

menyebabkan peserta didik bosan dan jenuh ketika pembelajaran berlangsung 

sehingga peserta didik kurang maksimal dalam menjawab soal yang diberikan 

guru.  

Dalam proses belajar ada dua unsur yang sangat penting yaitu metode 

mengajar dan media pembelajaran, kedua aspek ini saling berkaitan. Pemilihan 

metode pengajaran akan mempengaruhi jenis media pembelajaran yang 

digunakan, di sekolah media yang digunakan terdiri dari laptop, papan tulis, 

power point dan buku cetak, untuk buku cetak sebenarnya sudah memadai dengan 

jumlahnya, yaitu jumlah buku cetak sama dengan jumlah peserta didik hanya saja 

pada kurikulum 2013 sekarang buku paket dirasa masih dangkal untuk dijadikan 

satu-satunya media belajar, sehingga diperlukan sebuah inovasi dalam 

menggunakan media pempelajaran.
14

  

Penggunaan media pembelajaran haruslah bervariasi, menarik perhatian, 

lebih menyenangkan, dapat memberikan pengalaman belajar sehingga peserta 

didik dapat menangkap materi pelajaran dengan mudah, dalam menggunakan 

media pembelajaran peserta didik harus terkait secara langsung dengan media 

yang digunakan dalam proses pembelajaran, hal ini akan menunjang kemandirian 

peserta didik dalam belajar. Tetapi kenyatannya masih banyak di temukan 

                                                           
14

 Wawancara guru IPA Biologi SMP Negeri 2 Bandar Lampung. 
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kendala seperti guru merasa kurangnya aktivitas mendesain sendiri media 

pembelajaran yang inovatif serta guru kurang menggunakan media pembelajaran 

berbasis elektronik karena merasa kurang bisa dalam membuatnya. 

 Hal ini sejalan dengan temuan analisis kebutuhan di SMP Negeri 2 Bandar 

Lampung bahwa umumnya guru masih berfokus pada penggunaan buku paket, 

LKS, dan power point  sebagai media belajar, meskipun sarana dan prasarana 

memadai, media dengan basis online belum digunakan salah satu contohnya 

adalah e-magazine berbasis website. Pada proses pembelajaran media yang 

digunakan guru tidak sesuai dengan apa yang tertera dalam rencana pelaksanaan 

pembelajaran atau disebut juga dengan RPP. Di dalam RPP yang dibuat oleh guru 

tersebut, tercantum media yang digunakan berupa video pembelajaran sedangkan 

dalam proses pembelajaran guru hanya menggunakan metode ceramah atau 

metode konvensional, akibatnya peserta didik kurang termotivasi dalam belajar. 

Selain masalah tersebut kemampuan berpikir kritis siswa sudah dibelajarkan 

namun belum maksimal, hal ini dapat diketahui dari hasil jawaban peserta didik 

dalam menjawab soal kemampuan berpikir kritis yang diberikan untuk dianalisis 

berdasarkan kemampuan yang dimiliki. Berdasarkan hasil jawaban peserta didik 

diperoleh data dengan presentase rata-rata peserta didik yang memperoleh skor  

rendah untuk soal yang diberikan sebanyak 62,67% dari seluruh peserta didik 

yang mengerjakan, sedangkan yang memperoleh skor tinggi sebanyak 37,33%. 

Berdasarkan presentase skor yang diperoleh peserta didik, diperoleh fakta bahwa 

kemampuan berpikir kritisnya belum maksimal atau tergolong masih rendah.  
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Memberdayakan kemampuan berpikir kritis perlu diterapakan pada peserta 

didik dalam pembelajaran IPA Biologi yang bertujuan agar peserta didik menjadi 

pemikir yang kritis yang ideal, yang mempunyai kemampuan dalam mempelajari 

penjelasan sederhana, seperti dapat membangun keterampilan dasar, dan 

menyimpulkan suatu gagasan ide. Pemikiran yang kritis akan membuat peserta 

didik menjadi terbiasa dalam memecahkan masalah yang terdapat pada soal, dan 

kegiatan yang ada dalam pembelajaran. 

Warpala dalam Prihatiningsih mengatakan bahwa pembelajaran IPA pada 

jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) diberikan dengan tujuan untuk 

mengembangkan kemampuan bernalar dan berpikir, analisis deduktif dan induktif 

menggunakan konsep dan prinsip IPA untuk menjelaskan berbagai peristiwa alam 

dan menyelesaikan masalah secara kualitatif dan kuantitatif. Pembelajaran IPA 

akan membentuk sikap ilmiah seperti rasa ingin tahu, berpikir terbuka dan kritis. 

Pada proses pembelajaran kemampuan berpikir kritis merupakan sebuah metode 

untuk memaksimalkan hasil belajar dengan memotivasi mereka belajar dengan 

menyenangkan.
15

 Sehingga peserta didik yang memiliki kemampuan berpikir 

kritis akan mengambil keputusan berdasarkan intepretasi, analisis, dan evaluasi 

dari suatu fenomena, yang selanjutnya diharapkan untuk dapat memecahkan 

masalah lebih efektif dalam kehidupan sehari-hari. 

                                                           
15

 Prihatiningsih, Siti Zubaida, “Kemampuan Berpikir Kritis Siswa SMP Pada Materi 

Klasifikasi Makhluk Hidup”. (Jurnal Pros Semnas Pendidikan IPA Pascasarjana UM Vol 1, 2016, 

ISBN:978-602-9286-212). 
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Dalam mencapai pembelajaran yang mengembangkan kemampuan berpikir 

kritis tentunya diperlukan sebuah media pembelajaran yang dapat menunjang 

ketercapaiannya indikator berpikir kritis, pemilihan media harus disesuaikan 

dengan situasi dan kondisi serta kebutuhan peserta didik dengan mengikuti 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini. 

Saat ini perkembangan ilmu pengetahuan semakin pesat, dan mendorong kita 

untuk selalu berusaha meningkatkan dari apa yang terwujud saat ini. 

Mengimbangi pesatnya ilmu pengetahuan dan teknologi salah satu diantaranya 

adalah dengan meningkatkan kualitas dan mutu sumber daya manusia melalui 

proses belajar yang dapat menangani berbagai masalah yang timbul seiring 

berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu sains atau IPA  adalah 

ilmu yang  selalu berubah mengikuti perkembangan zaman dan teknologi, di 

mana banyak terdapat penemuan-penemuan terbaru dan ahli-ahli yang lahir maka 

dapat dikatakan bahwa ilmu sains atau IPA adalah ilmu yang selalu diikuti dengan 

perkembangan teknologi maka diperlukan suatu media berbasis teknologi juga 

dalam pembelajarannya yaitu media elektronik atau digital. 

Mengingat sekolah SMP Negeri  2 adalah sekolah dengan akreditasi A, maka 

sarana dan prasarananyapun sangat lengkap dari laboratorium biologi dan 

laboratorium komputer serta jaringan wifi yang tersebar di seluruh area sekolah. 

Untuk LCD (Liquid Crystal Display) Projector sudah tersedia di setiap kelas, 

bahkan setiap para peserta didik mempunyai laptop dan handphone smartphone,   

hal ini akan menunjang dalam penggunaan media pembelajaran berbasis 
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elektronik yang dapat memberdayakan kemampuan berpikir kritis. Meskipun 

dengan menggunakan laptop, handphone smartphone setiap peserta didik dapat 

mengakses materi dari google secara cepat namun tidak selamanya penggunaan 

google menguntungkan, ketika peserta didik belajar dengan google maka materi 

tidak sitematis karena terlalu banyaknya informasi yang nantinya akan 

membingunkan peserta didik itu sendiri, informasi yang di dapat dari google 

terkadang sumbernya belum jelas, dan penggunaan google bagi peserta didik 

dalam proses pembelajaran yang terlalu sering juga akan berdampak tidak baik, 

serta kurang menumbuhkan kemampuan berpikir kritis, untuk itu diperlukan satu 

media yang sesuai dengan situasi dan kondisi peserta didik. Salah satu alternatif 

yang dapat digunakan adalah e-magazine berbasis website. 

Alasan pemilihan e-magazine berbasis website adalah media ini dapat 

memotivasi peserta didik dalam belajar karena e-magazine berbasis website dapat 

memvisualisasikan materi lebih menarik, sehingga peserta didik dapat melihat 

secara langsung materi atau fenomena yang sulit dijumpai dalam kehidupan 

sehari-hari seperti contoh materi bryophyta dan pteridophyta, dengan 

menggunakan e-magazine peserta didik dapat melihat gambar atau fenomena-

fenomena tumbuhan secara langsung, tanpa mengandai-andai hal ini akan 

menunjang keberhasilan peserta didik dalam menjawab soal yang nantinya akan 

diberikan oleh guru. Publikasi e-magazine dengan pemanfaatan website artinya 

dapat diakses secara online, sehingga peserta didik dapat belajar kapan saja, dan 

dimana saja kemudian pada soal atau evaluasi yang terdapat pada e-magazine 
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yang akan dikembangkan akan menggunakan indikator kemampuan berpikir 

kritis, sehingga diharapkan dengan menggunakan e-magazine berbasis website 

kemampuan berpikir kritis peserta didik dapat diberdayakan. 

Hal ini diperkuat dalam penelitian Jalilah rahmastuti nurjanah, Sukarmin, dan 

Dwi teguh rahardjo pada penelitiannya dengan judul Pengembangan media 

interaktif e-magazine pada materi pokok dinamika rotasi untuk  SMA kelas XI  

menunjukkan bahwa elektronik magazine (e-magazine) memiliki hasil respon 

peserta didik yang menyatakan majalah elektronik atau e-magazine sangat baik 

dari aspek tampilan dan keterbacaan dan kebermanfaatan. Majalah elektronik atau 

e-magazine yang dikembangkan juga efektif dalam pembelajaran dengan 

ketuntasan hasil belajar klasikal (post–test) yaitu 100% yang tergolong sangat 

baik.
16

  

Meunurut guru IPA Biologi di SMP Negeri 2 Bandar Lampung 

pengembangan e-magazine perlu dilakukan karena sekarang sekolah 

membutuhkan media yang sesuai dengan karakter peserta didik di zaman yang 

serba digital atau elektronik untuk menunjang proses pembelajaran, kemudian e-

magazine berbasis website belum pernah digunakan dalam proses pembelajaran, 

padahal sarana dan prasarana sangat memadai, dan tidak ada kendala dalam 

mengimplementasikannya. Media pembelajaran e-magazine saat ini sangat 

relevan untuk diterapkan di sekolah, mengingat sebagian besar sekolah memiliki 

                                                           
16

 Jalilah Rahmastuti Nurjanah Dkk, “Pengembangan Media Pembelajaran Interaktif E-

magazine Pada Materi Pokok Dinamika Rotasi untuk SMA Kelas XII”. (Jurnal 

Materi dan Pembelajaran Fisika (JMPF) Volume 4 Nomor 1 2014 ISSN : 2089-6158) .  
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perangkat pembelajaran berbasis IT, salah satu contohnya SMP Negeri 2 Bandar 

Lampung.  

Berdasarkan uaraian di atas maka peneliti ingin mengembangkan media e-

magazine berbasis website sebagai media pembelajaran dengan judul penelitiaan 

Pengembangan E-magazine Berbasis Website Sebagai Media Pembelajaran IPA 

Biologi Untuk Memberdayakan Kemampuan Berpikir Kritis. Dengan 

menggunakan e-magazine berbasis website ini diharapkan mampu menciptakan 

kondisi pembelajaran lebih menarik dan materi dapat dipahami dengan baik oleh 

peserta didik. 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, dapat diidentifikasi 

beberapa masalah, antara lain:  

1. Pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran IPA Biologi agar menarik minat 

belajar peserta didik, akan tetapi fasilitas teknologi di SMP N 2 Bandar  

Lampung belum dimanfaatkan dengan baik dalam pembelajaran IPA. 

2.  Peserta didik lebih banyak menggunakan gadget atau laptopnya untuk 

mengakses sosial media 

3. Guru merasa kurang bisa dalam membuat media pembelajaran sendiri serta 

kurangmya waktu dalam mendesain media yang akan digunakan. 

4. Kemampuan berpikir kritis pada siswa sudah dibelajarkan tetapi belum 

maksimal. 
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5. Pada proses pembelajaran media yang digunakan guru tidak sesuai dengan yang 

tertera di RPP. 

6. Penggunaan elektronik magazine berbasis website dalam pembelajaran IPA 

dapat membantu peserta didik dalam memahami pembelajaran, namun guru 

belum pernah mengembangkan elektronik magazine berbasis website dan masih 

menggunakan media seperti modul cetak dalam pembelajaran IPA. 

7. Dalam proses pembelajaran terkadang guru hanya menggunakan metode 

ceramah atau metode konvensional, akibatnya siswa kurang termotivasi dalam 

belajar. 

C. Batasan Masalah 

Dari beberapa masalah yang ada, penulis memberikan batasan-batasan 

masalah sebgai berikut:  

1. Penelitian ini difokuskan pada pengembangan media pembelajara yaitu e-

magazine berbasis website. 

2. Pengembangan media pembelajaran e-magazine untuk memberdayakan 

kemampuan berpikir kritis. 

3. Penelitian pengembangan media e-magazine ini menggunakan ahli Borg and 

Gall yang di adaptasi  hanya sampai 7 tahapan. 

4. Materi yang digunakan dibatasi pada materi klasifikasi tumbuhan pada kelas 

VII di SMP Negeri 2 Bandar Lampung. 
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D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah 

yang selanjutnya akan diteliti, yaitu: 

1. Bagaimanakah karakteristik media pembelajaran e-magazine berbasis website 

sebagai media pembelajaran IPA Biologi untuk memberdayakan kemampuan 

berpikir kritis? 

2. Bagaimana kelayakan produk hasil pengembangan media pembelajaran e-

magazine berbasis website sebagai media pembelajaran IPA Biologi untuk 

memberdayakan kemampuan berpikir kritis? 

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian. 

a. Adapun tujuan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah sebagai 

berikut:  

1. Untuk mengetahui karakteristik media pembelajaran e-magazine berbasis 

website sebagai media pembelajaran IPA Biologi untuk memberdayakan 

kemampuan berpikir kritis. 

2. Untuk mengetahui kelayakan produk hasil pengembangan media 

pembelajaran e-magazine berbasis website sebagai media pembelajaran IPA 

Biologi untuk memberdayakan kemampuan berpikir kritis. 

b. Adapun beberapa manfaat dari penelitian yang akan dilakukan adalah 

sebagai berikut:  
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1. Bagi peserta didik, produk pengembangan ini dapat membantu peserta didik 

untuk lebih memahami materi dengan media pembelajaran yang lebih 

menarik, efektif, dan paraktis. 

2. Bagi guru, produk pengembangan ini dapat menambah media pembelajaran 

serta membantu penyampaian materi dengan lebih mudah. 

3. Bagi sekolah, produk pengembangan ini sebagai masukan untuk menambah 

media pembelajaran yang berkualitas sehingga dapat mencapai  tujuan 

pembelajaran yang diinginkan. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Landasan Teori 

1.  Hakikat Pembelajaran IPA 

Secara umum IPA dipahami sebagai ilmu kealaman yaitu ilmu tentang dunia zat, 

baik makhluk hidup atau benda mati yang diamati. Secara umum IPA dipahami 

sebagai ilmu yang lahir dan berkembang lewat langkah-langkah seperti observasi, dan 

sebagainya. Dapat dikatakan bahwa hakikat pembelajaran IPA adalah Ilmu 

pengetahuan yang mempelajari gejala-gejala melalui  serangkaian proses yang 

dikenal dengan proses ilmiah yang dibangun atas dasar sikap ilmiah dan hasilnya  

terwujud sebagai produk ilmiah yang tersusun atas tiga komponen terpenting berupa 

konsep prinsip dan teori yang berlaku secara universal.
1
 

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) adalah salah satu ilmu Biologi yang memiliki ciri 

diantaranya
2
: 

1. Konkret:  Ilmu pengetahuan alam memiliki objek kajian berupa benda-benda 

atau gejala-gejala yang nyata dan dapat ditangkap oleh indera, contohnya 

tumbuhan, benda langit dan hujan. 

                                                           
1
 Trianto, Model pembelajaran Terpadu  (Jakarta: Bumi Akasara, 2012), h. 117  

2
 D.A Pratiwi, Dri Maryanti, dkk, BIOLOGI (Jakarta: Erlangga,2007), h. 3 
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2. Logika: ilmu pengetahuan alam dikembangkan berdasarkan cara berfikir logis. 

3. Objektif: hasil dari ilmu pengetahuan alam merupakan suatu produk yang 

terhindar dari maksud-maksud tertentu pelaku (subjektif) baik itu berupa 

kepentingan seseorang maupun golongan. 

4. Empiris: ilmu pengetahuan alam atau sains dikembangkan berdasarkan 

pengalaman empiris, artinya dapat dibuktikan secara ilmiah. 

5. Sistematis: hasil kajian ilmu pengetahuan alam, baik hasil penelitian atau 

kajian ilmiah didasarkan pada langkah-langkah yang sistematis atau berurutan. 

2.  Hakikat Biologi 

Biologi sebagai ilmu memiliki kekhasan tersendiri dibandingkan dengan ilmu-ilmu 

yang lain. Biologi merupakan wahana untuk meningkatkan pengetahuan, 

keterampilan, sikap, dan nilai. Biologi juga merupakan wadah untuk membangun 

warga negara yang memperhatikan lingkungan serta bertanggung jawab kepada 

masyarakat, bangsa, dan negara disamping beriman dan bertakwa kepada Tuhan 

Yang Maha Esa. Biologi berkaitan dengan cara mencari tahu dan memahami alam 

secara sistematis, sehingga Biologi bukan hanya penguasaan kumpulan pengetahuan 

yang berupa fakta-fakta, konsep-konsep, prinsip-prinsip saja tetapi juga merupakan 

suatu proses penemuan.  

Pendidikan Biologi diharapkan dapat menjadi wahana bagi siswa untuk 

mempelajari dirinya sendiri dan alam sekitarnya. Pendidikan Biologi menekankan 

pada pemberian pengalaman secara langsung. Di samping itu kemungkinan untuk 

mengembangkan teknologi relevan dari konsep konsep Biologi yang dipelajari sangat 
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dianjurkan dalam kegiatan pembelajaran. Dengan demikian, siswa dapat merasakan 

manfaat pembelajaran Biologi tersebut bagi diri serta masyarakatnya.
3
 

Belajar Biologi juga berupaya mengenal proses kehidupan nyata di lingkungan. 

Berupaya  mengenali diri sendiri sebagai makhluk individu maupun sosial. Sehingga 

dengan belajar Biologi diharapkan dapat bermanfaat untuk meningkatkan kualitas 

hidup manusia dan lingkungan.
4
 Arti Biologi sendiri merupakan hasil kegiatan 

manusia berupa pengetahuan, gagasan dan konsep yang terorganisir tentang alam 

sekitar. Hal ini sejalan dengan hakikat Biologi yaitu Biologi sebagai bagian dari IPA 

yang berkaitan dengan cara mencari tahu dan memahami tentang alam secara 

sistematis, sehingga pembelajaran Biologi bukan hanya untuk penguasaan kumpulan 

pengetahuan berupa fakta-fakta, konsep-konsep, prinsip-prinsip saja tetapi juga 

merupakan suatu proses penemuan. 

Selain itu Biologi juga merupakan bagian dari sains, sebagaiman kita ketahui sains 

tidak hanya merupakan kumpulan pengetahuan saja, dalam sains terkandung hal lain. 

Sains mengandung empat hal, yaitu: konten atau produk, proses atau metode, sikap 

dan teknologi. Sain sebagai konten atau produk berarti bahwa dalam sains terdapat 

fakta-fakta, hukum-hukum, prinsip-prinsip, dan teori-teori yang sudah diterima 

kebenarannya. Sebagai proses atau metode berarti bahwa dalam sains merupakan 

                                                           
3
Pusat Kurikulum, Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pendidikan Nasional,, 

Standar Kompetensi Mata Pelajaran Biologi SMA & MA (Jakarta: Pusat Kurikulum, Balitbang 

Depdiknas, 2003), h. 6-7 
4
Nuryani Rustaman, Strategi Belajar Mengajar Biologi (Bandung: FPMIPA UPI,2003),h. 33  
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suatu pross atau metode untuk mendapatkan pengetahuan. Selain sebagai produk, 

sains juga merupakan sikap, artinya bahwa dalam sains terkandung sikap seperti 

tekun, terbuka, jujur, dan objektif atau ilmiah. Sains sebagai teknologi mengandung 

pengertian bahwa sains mempunyai keterkaitan digunakan dalam kehidupan sehari-

hari. Dari penjabaran di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwasannya jika 

Biologi mengandung empat hal seperti di atas, maka ketika belajar Biologi pun 

peserta didik perlu mengalami keempat hal tersebut. Dalam belajar Biologi peserta 

didik seyogyanya tidak hanya belajar produk saja, tetapi juga belajar aspek proses, 

sikap dan teknologi agar peserta didik dapat benar-benar memahami sains secara 

utuh, oleh karena itu, dalam menyiapkan pengalaman belajar bagi peserta didik, guru 

seharusnya tidak hanya menekankan produk semata tetapi juga kepada aspek proses, 

sikap, dan keterkaintannya dengan kehidupan sehari-hari.
5
  

B.  Media Pembelajaran 

a.  Pengertian media pembelajaran 

Kata media berasal dari bahasa latin medius yang secara harfiah berarti 

“tengah”, “perantara” atau “pengantara”. Dalam bahasa arab media adalah perantara 

atau pengantar pesan dari pengirim kepada penerima pesan.
6
 Media atau bahan juga 

dapat diartikan sebagai perangkat lunak (software) berisi pesan atau informasi 

pendidikan yang biasanya disajikan dengan mempergunakan peralatan.
7
 

                                                           
5
Ibid, h. 74 

6
Azhar arsyad, Media Pembelajaran (Jakarta: rajawali pers, 2014) cetakan ke-1, h. 3  

7
Arief s sadiman Dkk, Media Pendidikan Pengertian, Pengembangan Dan Pemanfaatanya 

(Jakarta: Rajawali Pers,2011), cetakan ke-1, h. 19  
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Dalam konteks pendidikan atau pembelajaran, Gagne dan Briggs 

mengungkapkan bahwa media pembelajaran meliputi alat yang secara fisik digunakan 

untuk menyampaikan isi materi pembelajaran, yang terdiri dari anatara lain buku, 

tape recorder, kaset, video camera, videorecorder, film, slide (gambar bingkai), foto, 

gambar grafik, televisi dan komputer sehingga dengan kata lain, media dapat 

diartikan sebagai komponen sumber belajar yang mengandung materi instruksional di 

lingkungan siswa yang dapat merangsang siswa untuk belajar.
8
.  

Dari pengertian di atas dapat di simpulkan bahwa media pembelajaran adalah alat 

atau software yang digunakan untuk menyampaikan pesan dalam proses belajar 

mengajar agar interaksi komunikasi edukasi anatara guru dan peserta didik  dapat 

berlangsung secara tepat guna sehingga memudahkan peserta didik  mempelajari 

materi pelajaran. 

Ada beberapa konsep atau definisi media pendidikan atau media pembelajaran. 

Rossi dan Breidle mengemukakan bahwa media pembelajaran adalah seluruh bahan 

dan alat yang di gunakan untuk mencapai tujuan pendidikan seperti radio, televisi, 

buku, dan koran, majalah dan sebagainya. Menurut Rossi alat-alat semacam radio dan 

televisi jika diguanakan dan di program untuk pendidikan maka merupakan media 

pembelajaran. 

Namun demikian media bukan merupakan alat atau bahan saja, akan tetapi hal-

hal lain yang memungkinkan siswa dapat memperoleh pengetahuan. Gerlach dan Ely 

menyatakan “ A medium, conceived is any person material of event that establishs 

                                                           
8
Azhar Arsyad,Op.Cit.h. 4 
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conditionwich enable the learner to acquireknowledge, skill and attitude.” Menurut 

Garlach secara umum media itu meliputi orang bahan, peralatan atau kegiatan yang 

menciptakan kondisi yang memungkinkan siswa memperoleh pengetahuan, 

keterampilan, dan sikap. Jadi, dalam pengertian ini media bukan hanya alat perantara 

seperti TV, radio, slide, bahan cetak tetapi meliputi orang atau manusia sebagai 

sumber belajar, atau juga berupa kegiatan semacam diskusi, seminar, karyawisata 

simulasi, dan lain sebagainya yang dikondisikan untuk menambah pengetahuan dan 

wawasan, mengubah sikap siswa, atau untuk menambah keterampilan.
9
 

Sementara itu, Gagne dan Briggs secara implisit menyatakan bahwa media 

pembelajaran meliputi alat yang secara fisik digunakan untuk menyampaikan isi 

materi pengajaran yang etrdiri anatara lain buku, tape recorder, kaset, video camera, 

video recorder, film, slide (gambar/bingkai), foto, gambar, grafik, televisi, dan 

komputer. Dengan kata lain media adalah komponen sumber belajar atau wahana 

fisik yang mengandung materi instruktisional di lingkungan siswa yang dapat 

merangsang siswa untuk belajar. 

AECT (1997) sebuah organisasi yang bergerak dibidang teknologi pendidikan 

dan komunikasi, mengartikan media sebagai bentuk yang digunakan untuk proses 

penyaluran informasi.
10

 

                                                           
9
 H, Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran Berorientasi  Standar Proses Pendidikan 

(Jakarta:Kencana, 2010), h. 163 
10

  Wina Snjaya, Media Komunikasi Pembelajaran (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), h. 

67 
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Dari beberapa pengertian yang telah dijabarakan dapat digaris bawahi bahwa 

media adalah perantara dari sumber informasi ke sumber informasi. Dengan begitu 

dapat diketahui bahwa media pembelajaran adalah seluruh bahan dan alat yang dapat 

digunakan dan dipakai untuk mencapai tujuan pendidikan. 

b.  Landasan Teoritis Penggunaan Media Pembelajaran. 

Ada beberapa tinjauan tentang landasan penggunaan media pembelajaran, antara 

lain landasan filosofis, psikologis, teknologis dan empiris. 

1.  Landasan Filosofis. 

 Bgaimana pandangan guru terhadap siswa dalam proses pembelajaran. Jika guru 

menganggp siswa sebai anak manusia yang memiliki kepribadian, harga diri, 

motivasi dan kemapuan pribadi yang berbeda dengan yang lain maka baik 

menggunakan media hasil teknologi baru maupun tidak, proses pembelajaran yang 

dilakukan harus tetap menggunakan pendekatan humanis. 

2. Landasan Psikologis. 

 Dengan memperhatikan keberagaman dan keunikan proses belajar ketepatan 

pemilhan media dan metode pembelajaran akan sangat berpengaruh terhadap hasil 

belajar siswa.  

3. Landasan Teknologis. 

 Dalam teknologi pembelajaran, pemecahan masalah dilakukan dalam bentuk 

kesatuan komponen-komponen sistem pembelajaran yang telah disusun dalam fungsi 

desain atau seleksi dan dalam pemanfaatan serta dikombinasikan sehingga menjadi 

sitem pembelajaran yang lengkap. 
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4. Landasan Empiris. 

 Berdasarkan landasan rasional empiris, pemilihan media pembeianlajaran 

hendaknya jangn atas dasar kesukaan guru. Akan tetapi harus mempertimbangkan 

kesesuaian antara karakteristik, pembelajar, materi pelajaran, dan media itu sendiri.
11

 

Untuk menggunakan media harus disesuaikan dengan karakteristik siswa, materi 

pelajaran, mengikuti perkembangan teknologi. Pemilihan media pembelajaran akan 

sangat berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. 

c.   Fungsi dan Kegunaan Media dalam Pembelajaran. 

Levi dan Lenzt empat fungsi media pembelajaran, khususnya media visual, yaitu 

(a) fungsi atensi, (b) fungsi afektif, (c) fungsi kognitif dan (d) fungsi kompensatoris. 

a.  Fungsi atensi media visual merupakan inti, yaitu menarik dan mengarahkan 

perhatian siswa untuk berkonsentrasi terhadap isi pelajaran yang berkaitan dengan 

makna visual yang ditampilkan atau menyertai teks materi pelajaran.  

b. Fungsi afektif media visual dapat terlihat dari tingkat kenikmatan siswa ketika 

belajar (membaca) teks yang bergambar. Gambar atau lambang visual dapat 

mengunggah emosi dan sikap siswa, misalnya informasi yang menyangkut sosial. 

c. Fungsi kognitif media visual terlihat dari penemuan-penemuan penelitian yang 

mengungkapkan bahwa lambang visual atau gambar memperlancar pencapaian tujuan 

untuk memahami dan mengingat informasi atau pesan yang terkandung dalam 

gambar. 

                                                           
11

 Azhar Arsyad, Media Pembelajaran Edisi Revisi (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2013), h. 

13 
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d. Fungsi kompensatoris media pembelajaran terlihat dari hasil penelitian  bahwa 

media visual yang memberikan konteks untuk memahami teks membantu siswa yang 

lemah dalam membaca untuk mengorganisasikan informasi dalam teks dan 

meningatnya kembali..
12

 

 Secara umum media pembelajaran memiliki kegunaan–kegunaan sebagai berikut: 

(1). Memperjelas penyajian pesan agar tidak terlalu bersifat verbalistis, (dalam bentuk 

kata-kata tertulis atau lisan belaka). 

(2). Mengatasi keterbatasan ruang, waktu dan daya indera, seperti misalnya:  

a. Objek yang terlalu besar dapat digantikan dengan realita, gambar, film atau     

gambar. 

b. Objek yang kecil dibantu dengan proyektor mikro, film bingkai, film atau 

gambar. 

c. Gerak yang terlalu lambat atau terlalu cepat, dapat dibantu dengan timelapse 

atau high-spead photography. 

d. Kejadian atau peristiwa yang terjadi dimasa lalu bisa ditampilkan lagi lewat   

rekaman film, video, film bingkai, foto maupun secara verbal. 

e. Objek yang terlalu kompleks (misalnya mesin-mesin) dapat disajikan dengan 

model, diagram, dan lain-lain. 

f. Konsep yan terlalu luas (gunung berapi, gempa bumi, iklim dan lain-lain) 

dapat divisualkan dalam bentuk film, film bingkai, gambar, dan lain-lain.
13

 

                                                           
12

 Ibid,h. 20 
13

 Arif S, Sadirman,DKK, Op-Cit,h. 17 
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d.  Manfaat Media Pembelajaran. 

 Proses pembelajaran merupakan proses komunikasi. Dalam suatu proses 

komunikasi selalu melibatkan tiga komponen produk yaitu: komponen pengirim 

pesan (guru), komponen penerima pesan (siswa), dan komponen pesan itu sendiri 

yang biasanya berupa materi pelajaran. Kadang-kadang dalam proses pembelajaran 

terdapat kegagalan komunikasi. Artinya, materi pelajaran atau pesan yang 

disampaikan guru tidak dapat diterima oleh siswa dengan optimal, maksudnya tidak 

seluruh materi pelajaran dapat di pahami baik oleh siswa, lebih parah lagi siswa 

sebagai penerima pesan salah menangkap isi pesan yang disampaikan. Untuk 

menghindari semua itu maka guru dapat menyusun strategi pembelajaran dengan 

memanfaatkan berbagai media dan sumber belajar.
14

 Media pembelajaran berperan 

untuk menyampaikan informasi mengenai materi sehingga siswa tidak akan salah 

dalam menangkap isi pesan yang disampaikan dan informasi dapat diterima siswa 

dengan baik.  

Menurut Kemp dan Dayton meskipun telah lama disadari bahwa bahwa banyak 

keuntungan dalam menggunakan media pembelajaran, penerimaannya serta 

pengintegerasiannya kedalam program-program pengajaran amat lambat. Mereka 

mengemukakan beberapa hasil penelitian yang menunjukkan dampak positif dalam 

penggunaan media sebagai bagian integral pembelajaran di kelas atau sebagai cara 

utama pembelajaran langsung sebagai berikut: 

                                                           
14

 Wina Sanjaya, Op-Cit,h. 162 
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a. Penyampaian pelajaran menjadi lebih baku, setiap pelajar yang melihat atau 

mendengar pelajaran melalui media menerima pesan yang sama. 

b. Pembelajaran  lebih bisa menarik. Media dapat diasosiasikan sebagai penarik 

perhatian dan membuat siswa tetap terjaga dan memperhatikan. Kejelasan dan 

keruntutan pesan, daya tarik image yang berubah-ubah, penggunaan efek khusus 

yang dapat menimbulkan keingintahuan siswa dapat menyebabkan siswa tertawa 

dan berfikir , yang semua menunjukkan bahwa media memiliki aspek motivasi 

dan meningkatkan minat. 

c. Pembelajaran lebih interaktif dengan diterapkannya teori belajar dan prinsip-

prinsip psikologis yang diterima dalam hal partisipasi media hanya siswa, umpan 

balik dan penguatan. 

d. Lama waktu pembelajaran yang diperlukan dapat dipersingkat karena 

kebanyakan media hanya memerlukan waktu singkat untuk mengantarkan pesan-

pesan dan isi pelajaran dalam jumlah banyak dan kemungkinan dapat diserap 

oleh siswa. 

e. Kualitas hasil belajar dapat ditingkatkan bila mana integerasi kata dan gambar 

sebagai media pembelajaran dapat mengkomunikasikan elemen-elemen 

pengetahuan dengan cara yang terorganisasikan dengan baik, spesifik, dan jelas. 

f. Pembelajaran dapat di berikan kapan dan dimana diinginkan atau diperlukan 

terutama jika media pembelajaran dirancang untuk penggunaan secara individu. 

g. Sikap positif siswa terhadap apa yang mereka pelajari dan terhadap proses belajar 

dapat ditingkatkan. 
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h. Peran guru dapat berubah kearah yang lebih positif, beban guru utuk penjelasan 

yang berulang-ulang mengenai isi pelajaran dapat dikurangi bahkan dihilangkan 

sehingga ia dapat memusatkan perhatian kepada aspek penting lain kedalam 

proses belajar mengajar misalnya sebagai konsultan atau penasehat siswa.
15

 

 Sudjana dan Rivai mengemukakan manfaat media pembelajaran dalam proses 

belajar siswa, yaitu: 

1. Pembelajaran akan lebih menarik perhatian siswa, sehingga dapat menumbuhkan 

motivasi belajar. 

2. Bahan pembelajaran akan lebih jelas makananya sehingga dapat lebih dipahami 

oleh siswa dan memungkinkannya menguasai dan mencapai tujuan 

pembelajaran. 

3. Metode mengajar akan lebih bervariasi, 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. 

4. Siswa dapat lebih banyak melakukan kegiatan belajar sebab tidak hanya 

mendengarkan uraian guru, tetapi juga aktivitas lain seperti mengamati, 

memerankan, dan lain-lain.
16

 Penggunaan media pembelajaran yang tepat akan 

bermanfaat dalam proses pembelajaran, sehingga tujuan pembelajaran akan 

tercapai. 

 

                                                           
15

 Azhar Arsyad, Op-Cit,h. 21 
16

 Ibid, h. 24 
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e.  Kriteria pemilihan media pembelajaran. 

Menurut Nana Sudjana dan Ahmad Rivai mengemukakan rumusan pemilihan 

media dengan kriteria-kriteria sebagai berikut.
 17

: 

1. Ketepatanya dengan tujuan pengajaran, artinya, media pengajaran dipilih atas 

dasar tujuan-tujaun instruksional yang telah ditetapkan. Tujuan-tujuan 

instruksional yang berisikan unsur-unsur pemahaman, aplikasi, analisis, sistesis, 

biasanya lebih mungkin menggunakan media pengajaran. 

2. Dukungan terhadap isi bahan pelajaran, artinya bahan pelajaran yang sifatnya 

fakta, prinsip, konsep dan generalisasi sangat memerlukan bantuan media agar 

lebih mudah dipahami siswa. 

3. Kemudahan memperoleh media, artinya media yang diperlukan mudah diperoleh, 

setidak-tidaknya mudah dibuat oleh guru pada waktu mengajar. Media grafis 

umumnya mudah dibuat oleh guru tanpa biaya yang mahal, disamping sederhana 

dan praktis penggunaanya. 

4. Keterampilan guru dalam menggunakan apapun jenis media yang diperlukan 

syarat utama adalah guru dapat menggunakanya dalam proses pengajaran. Nilai 

dan manfaat yang diharapkan bukan pada medianya, tetapi dampak dari 

penggunaannya dalam interaksi bagi siswa selama pengajaran berlangsung. 

5. Sesuai dengan taraf berpikir siswa, memilh media untuk pendidikan dan 

pengajaran harus sesuai dengan taraf berpikir siswa. Menyajikan grafik yang berisi 

data dan angka atau proporsi dalam bentuk gambar atau poster. Demikian juga 

                                                           
17

Ibid,h.71  
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diagram yang menjelaskan alur hubungan suatu konsep atau prinsip hanya bias 

dilakukan bagi siswa yang telah memiliki kadar berfikir yang tinggi.  

f. Media pembelajaran berbasis TIK (Teknologi Informasi Komunikasi) 

1.  Pengertian Teknologi Informasi dan Komunikasi. 

Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)  sebagai bagian dari Ilmu 

Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) secara umum adalah semua teknologi yang  

berhubungan dengan pengambilan, pengumpulan  (akuisisi), pengolahan, 

penyimpanan, penyebaran dan penyajian informasi.
18

 Sedangkan menurut Sujoko 

Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) adalah sekumpulan perangkat dan 

sumber daya teknologi yang digunakan untuk berkomunikasi, penciptaan, 

penyebaran, penyimpanan dan pengolahan informasi atau teknologi yang dapat 

mereduksi batasan ruang dan waktu untuk mengambil, memindahkan, menganalisa, 

menyajikan, menyimpan dan menyampaikan informasi data menjadi sebuah 

informasi.
19

 

2.  Jenis Media Berbasis TIK (Teknologi Informasi Komunikasi)  

Beberapa  media  yang  dapat digunakan dalam pembelajaran berbasis TI
20

, adalah 

 

                                                           
18 Budiana, Sjafirah, Bakti.” Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Dalam 

Pembelajaran Bagi Para Guru Smpn 2 Kawali Desa Citeureup Kabupaten Ciamis”. (Jurnal Aplikasi 

Ipteks untuk Masyarakat Vol. 4, No. 1  (Mei 2015), h. 60 
19 Sujoko, “Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagai Media Pembelajaran 

di SMP Negeri 1 Geger Madiun”, (JurnalKebijakan dan Pengembangan Pendidikan Volume 1, 

Nomor 1 Januari 2013,71-77ISSN: 2337-7623; EISSN: 2337-7615), h. 72 
20

 Ali Muhson. “Pengembangan Media Pembelajaran  Berbasis Teknologi Informasi”. (Jurnal 

Pendidikan Akuntansi Indonesia, Vol. VIII. No. 2)  (Tahun 2010), h. 7 
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1. Internet  

Internet  adalah  media  sesungguhnya  dalam  pendidikan  berbasis  TI,  karena 

perkembangan  internet  kemudian  muncul  model-model  e-learning,  distance  

learning, web  base  learning,  dan  istilah  pendidikan  berbasis  TI  lainnya.  Internet  

merupakan jaringan  komputer  global  yang  mempermudah,  mempercepat  akses  

dan  distribusi informasi  dan  pengetahuan  (materi  pembelajaran)  sehingga  materi  

dalam  proses  belajar mengajar  selalu  dapat  diperbaharui.  Sudah  seharusnya  

dalam  penerapan  pendidikan berbasis TI tersedia akses internet.  

Saat  ini  wilayah  Indonesia  yang  terjangkau  jaringan  internet  semakin  

meluas  hal  ini sebagai  dampak  dari  perkembangan  yang  pesat  dari  jaringan  

telekomunikasi.  Mulai  dari jaringan  telepon  rumah/kantor,  jaringan  Speedy  

telkom,  leased  line  ISP,  sampai  dengan komunikasi melalui GPRS, 3G, HSDPA 

dengan memanfaatkan modem GSM dan CDMA dari  provider  seluler  adalah  

sederetan  teknologi  yang  dapat  digunakan  untuk  akses internet.  Dengan  kata  

lain,  saat  ini  tersedia  banyak  pilihan  teknologi  untuk  melakukan koneksi pada 

jaringan global. 

2. Intranet  

Apabila penyediaan infrastruktur internet mengalami suatu hambatan, maka 

intranet dapat dijadikan  alternatif  sebagai  media  pendidikan  berbasis  TI.  

Karakteristik  intranet  hampir sama  dengan  internet,  hanya  saja  untuk  area  lokal  

(dalam  suatu  kelas,  sekolah,  gedung, atau  antar  gedung).  Model-model  

pembelajaran  sinkron  dan  tidak  sinkron  dapat  dengan mudah  dan  lebih  murah 
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dijalankan  pada  intranet.  Menurut  penulis,  pada kondisi-kondisi tertentu intranet 

justru dapat menjadi pilihan tepat dalam menerapkan pendidikan berbasis TI. 

3. Mobile Phone  

Pembelajaran  berbasis  TI  juga  dapat  dilakukan  dengan  menggunakan  media  

telpon seluler,  hal  ini  dapat  dilakukan  karena  kemajuan  teknologi  telpon  seluler  

yang  pesat. Seseorang  bisa  mengakses  materi  pembelajaran,  mengikuti  

pembelajaran  melalui  telpon seluler. Begitu canggihnya perkembangan teknologi ini 

sampai memunculkan istilah baru dalam pembelajaran berbasis TI yang disebut M-

learning (mobile learning). 

4. CD-ROM / Flash Disk 

Media  CD-ROM  atau  flash  disk  dapat  menjadi  pilihan  apabila  koneksi  

jaringan internet/intranet  tidak  tersedia.  Materi  pembelajaran  disimpan  dalam  

media  tersebut, kemudian  dibuka  pada  suatu  komputer.  Pemanfaatan  media  CD-

ROM/flash  disk merupakan bentuk pembelajaran berbasis TI yang paling sederhana 

dan paling murah.  

3.  E-Learning. 

      E-Learning adalah sistem pembelajaran yang memanfaatkan media elektronik 

sebagai alat untuk membantu kegiatan pembelajaran. Sebagian berasumsi bahwa 

elektronik yang dimaksud disini lebih diarahkan pada penggunaan teknologi 

komputer dan internet. Melalui komputer siswa dapat belajar individual baik secara 

terprogram maupun tidak terprogram. Secara tidak terprogram siswa dapat 

mengakses berbagai bahan belajar dan informasi dengan menggunakan fasilitas di 
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internet seperti mesin pencari data (search enggine). Secara bebas siswa dapat 

mencari bahan dan informasi sesuai dengan minat masing-masing tanpa adanya 

intervensi dan siapapun. Internet juga dapat digunakan secara terprogram salah 

satunya dengan program e-learning. Pada program ini sekolah atau pihak 

penyelenggara menyediakan situs atau web e-learning yang menyediakan bahan 

belajar secara lengkap, baik yang bersifat interaktif maupun non interaktif. 

Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi telah membuka kemungkinan 

yang luas untuk dapat dimanfaatkan dalam bidang pendidikan. Hal ini disebabkan 

pesatnya teknologi komunikasi daan infor masi yang sudah menjadi kebudayaan 

masyarakat Indonesia.
21

 

4.  Pengertian Website 

Perkembangan internet saat ini semakin pesat dan menarik pengguna dari berbagai 

kalangan masyarakat. Karena fungsional dan sangat penting, internet saat ini telah 

digunakan diberbagai bidang, mulai dari bidang ekonomi, pendidikan, teknologi, 

hingga sosial. Website merupakan sebuah halaman yang berisi informasi yang dapat 

dilihat jika komputer terkoneksi dengan internet. Dengan adanya website, semua 

orang didunia bisa mengelola dan mendapatkan informasi dengan berbagai sumber 

yang tersedia di internet. Website sendiri saat ini bisa memuat berbagai macam 

media, mulai dari teks, gambar, suara, bahkan video.
22
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 Daryanto, Media Pembelajaran (Bandung:Satu Nusa,2011), h. 149-150 
22

 Kerjasama Andi Yogyakarta dengan Wahana Komputer, Membangun Website Tanpa 

Modal ( Yogyakarta:C.V Andi Offset,2010), h. 1 
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5.   Pembelajaran Berbasis Komputer. 

Pembelajaran berbasis komputer adalah pembelajaran yang menggunakan 

komputer sebagai alat bantu. Melalui pembelajaran ini bahan ajar disajikan melalui 

media komputer sehingga kegiatan proses belajar-mengajar menjadi lebih menarik 

dan menantang bagi siswa. Dengan rancangan pembelajaran komputer yang bersifat 

interaktif, akan mampu meningkatkan motivasi siswa dalam belajar. 

Pembelajaran komputer menurut Hick & Hide adalah “ a teaching proces 

directly involving a computer in the presentation of intructional matenals in an 

interactive mode to provide and control the individualized learning environment for 

each individual student”. Dalam definisi tersebut, dengan pembelajaran berbasisi 

komputer, siswa akan berinteraksi dan berhadapan secara langsung dengan komputer. 

Salah satu ciri yang paling menarik dari pembelajaran komputer terletak pada 

kemampuan berinteraksi secara langsung dengan siswa.
23

 Melalui pembelajaran 

berbasis komputer, penyajian informasi isi materi pelajaran akan lebih interaktif. 

Seiring dengan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), para 

guru, dituntut untuk melakukan pembaharuan dalam pemanfaatan hasil-hasil 

teknologi dalam proses belajar, termasuk media pembelajaran. Untuk itu diperlukan 

suatu media pembelajaran yang dapat lebih menarik perhatian dan minat siswa, salah 

satunya adalah media pembelajaran berbantuan komputer. Komputer merupakan 

media yang menarik bagi siswa, bahkan atraktif serta interaktif. Kehadiran komputer 

                                                           
23

 Made Wena, Strategi Pembelajaran Inovatif Kontemporer (Jakarta:Bumi Aksara, 2013), h. 

203 
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sebagai media memberikan banyak dukungan dalam pembelajaran, salah satunya 

meningkatkan motivasi belajar siswa.
24

 Teknologi pendidikan dapat di tafsirkan 

sebagai media yang lahir dari perkembangan alat komunikasi yang di gunakan untuk 

tujuan pendidikan. 

Komputer dapat mengemas materi pelajaran dalam berbagai format pengemasan. 

Ada tiga bentuk pengemasan materi pelajaran melalui komputer yakni penegemasan 

dalam bentuk suplemen (tambahan), komplemen (pelengkap), dan subtitusi 

(pengganti). 

1. Pengemasan sebagai suplemen (tambahan). Pengemasan materi pelajaran melalui 

komputer sebagai suplemen (tambahan) diartikan bahwa materi yang disajikan 

dalam komputer berfungsi untuk menambah wawasan dan pengetahuan siswa 

tentang topik tertentu. Dengan demikian materi dalam komputer dikemas bukan 

sebagai bahan yang harus dipelajari, melainkan sebagai bahan pengayaan. 

2. Komplemen (pelengkap). Materi pelajaran dikemas dalam komputer sebagai 

bagian yang tidak terpisahkan dari materi inti. Dengan demikian ada semacam 

keharusan bagi setiap siswa yang mempelajarinya akan menjadi penguatan bagi 

setiap siswa yang yang memepelajarinya terhadap topik inti. 

3. Subtitusi (pengganti) pengemasan pelajaran dalam komputerdisajikan untuk 

pembelajaran mandiri. Dalam konteks ini komputer digunakan sebagai sumber 

                                                           
24

 Sukinah, “Meningkatkan Aktivitas Dan Hasil Belajar Siswa Kelas VIII Di SMP Negeri 33 

Surabaya Dalam Pelajaran Matematika Melalui Media Berbasis Komputer”. (Jurnal Dinas Pendidikan 

Kota Surabaya)  
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belajar yang dapat dipelajari kapan saja dan diaman saja. Contoh pengemasan 

materi dalam bentuk ini adalah pembelajaran melalui CD interakti. 

Format pengemasan amna yang cocok untuk dapat digunakan akan ditentukan oleh 

beberapa faktor, diantaranya faktor tujuan yang ingin dicapai, faktor karakteristik 

materi itu sendiri, serta faktor psikologis sesuai taraf perkembangan siswa.
25

 Heinich 

et al, mengemukakan enam bentuk interaksi yang dapat dilakukan dalam merancang 

sebuah media pembelajaran melalui komputer, yakni: Praktik dan latihan (drill and 

practice), tutorial, permainan (game), simulasi. (simulation), penemuan (discovery), 

pemecahan masalah (problem solving).
26

 

Pembelajaran berbasis komputer mempunyai kelebihan di bandingkan dengan 

jenis perangkat lunak yang lain untuk pembelajaran yang mengakomodasikan 

keragaman karakteristik siswa. Keuntungan yang diperoleh dengan pembelajaran 

berbasis komputer, yaitu sebagai berikut: 

a. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk memecahkan masalah. 

b. Menyediakan tampilan yang menarik dengan animasi. 

c. Menyediakan pilihan isi pembelajaran yang banyak dan beragam. 

d. Mampu membangkitkanmotivasi siswa dalam belajar. 

e. Mampu mengaktifkan motivasi siswa dalam belajar. 

f. Meningkatkan pengembngan pemahaman siswa terhadap materi yang disajikan. 
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 Wina Sanjaya, Op-Cit,h. 197 
26

 Ibid,h. 200 
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g. Merangsang siswa belajar dengan penuh semangat, materi yang disajikan mudah 

dipahami oleh siswa. 

h. Siswa mendapat pengalaman yang bersifat konkret, retensi siswa meningkat. 

i. Memberi umpan balik secara langsung. 

j. Siswa dapat menentukan sendiri laju pembelajaran. 

k. Siswa dapat melakukan evaluasi diri.
27

 

6.  Media Pembelajaran E-Magazine (Majalah elektronik) 

a.  Pengertian majalah. 

Daryanto dalam Jalilah rahmastuti nurjanah dkk, majalah adalah media 

komunikasi masa dalam bentuk cetak yang tidak perlu diragukan lagi peranan dan 

pengaruhnya terhadap pembacanya dan termasuk dalam media pembelajaran dua 

dimensi. Majalah menurut Rahdinal, majalah adalah sebuah media publikasi atau 

terbitan secara berkala yang memuat artikel – artikel. Karena majalah termasuk 

sebagai media cetak, maka pesan-pesan dalam majalah bersifat permanen.
28

 Dapat 

disebut sebuah majalah apabila: 

1. Media cetak yang terbit secara berkala, tetapi bukan yang terbit setiap hari. 

2. Media cetak itu bersampul, setidak-tidaknya punya wajah dan dirancang 

secara khusus. 

3. Media cetak itu dijilid, atau sekurang-kurangnya memiliki sejumlah halaman 

tertentu. 
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 Ibid,h. 204 
28

 Jalilah Rahmastuti Nurjanah Dkk, “Pengembangan Media Pembelajaran Interaktif E-

Magazine Pada Materi Pokok Dinamika Rotasi untuk SMA Kelas XII”. Jurnal 

Materi dan Pembelajaran Fisika (JMPF) Volume 4 Nomor 1 2014 ISSN : 2089-6158) .  
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4. Media cetak itu, harus berformat tabloid, atau saku, atau format konvensional 

sebagaimana format majalah yang kita kenal selama ini.
29

 

b.  Pengertian majalah elektronik (e-magazine) 

Majalah elektronik (bahasa inggris: electronic magazine; disingkat e-magazine) 

adalah versi elektronik dari majalah karena berbasis listrik. Majalah elektronik tidak 

lagi menggunakan bahan bahu kertas untuk menuliskan artikel-artikelnya seperti 

majalah pada umumnya, melainkan dalam bentuk file digital.
30

 Majalah elektronik 

dapat diakses melalui media elektronik seperti komputer, laptop. Majalah elektronik 

dapat diakses kapan saja dan dimana saja dengan menggunakan media elektronik, 

seperti komputer, leptop atau smartphone, tampilan majalah akan lebih menarik 

dengan tampilan gambar yang bergerak, tidak membutuhkan tempat atau ruangan 

yang lebih luas untuk penyimpanan, dapat mengurangi biaya produksi dan distribusi 

majalah, membantu mengurangi dampak pemanasan global dengan penggunaan 

kertas yang semakin mahal dan persediaan yang semakin menipis, biaya produksi 

cenderung lebih murah. 

c. Perkembangan Majalah Elektronik (Electronic Magazine) 

Awalnya, majalah elektronik hanya mengambil artikel dari versi cetak yang 

kemudian diposting secara online. Tujuannya hanya untuk memancing konsumen 

agar tetap berlangganan versi cetak dari majalah tersebut. Namun, saat ini majalah 
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 Kurniawan Junaedhie, Rahasia Dapur Majalah Indonesia (Jakarta: Gramedia Pustaka 

Utama, 1995), h,13 
30

 Novita Iriyana Sangian, DKK “Rancang Bangun E-magazineUniversitas Sam Ratulangi” 

(E-journal Teknik Informatika,Volume 4,No. 1 (2014), ISSN : 2301-8364) Fakultas Teknik, Universitas 

Sam Ratulangi Manado –95115. 
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elektronik sudah semakin canggih dan berkembang sehingga mampu membuat 

majalah yang memiliki konten serta karakteristik yang original dari masing-masing 

majalah tersebut. Bagi penerbit, majalah berbasis internet yang melakukan 

penyampaikan informasi lewat di dunia maya ini tentunya harus lebih berhati-hati. 

Editor harus memegang kendali terhadap kontent-konten yang  masuk. Hal tersebut 

digunakan untuk memastikan bahwa tidak ada kontent yang menyinggung dan tidak 

menyenangkan bagi khalayak. Majalah elektronik saat ini  juga sudah mulai 

memanfaatkan teknologi new social media seperti Twitter, Facebook, dan link terkait 

lainnya. Majalah-majalah tersebut biasanya membuat account dari sosial media yang 

terintegrasi dengan situs majalah itu sendiri. Manfaatnya adalah sebagai wadah untuk 

berinteraksi antara penerbit dengan pembaca, maupun pembaca dengan pembaca 

lainnya. Meskipun majalah elektonik itu sendiri  biasanya sudah memiliki layanan 

chat room, kolom komentar, dan email.
31

 

C. Keterampilan Berpikir Kritis. 

1. Pengertian Berfikir Kritis. 

        Menurut Robert Ennis kemampuan berpikir kritis adalah pemikiran yang masuk 

akal dan reflektif yang berfokus untuk berfokus memutuskan apa yang harus 

dipercaya dan dilakukan.
32

  

Liliasari (2005) mengemukakan berfikir kritis untuk mengnalisis argument dan 

memunculkan wawasan terhadap tiap-tiap makna dan interpretasi, untuk 
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 Deden Pradeka,” Pembuatan Electronic Magazine Menggunakan Tampilan Edisi Online 

(Studi Kasus Di Pkm Sentra Universitas Widyatama”  Laporan Tugas Akhir Universitas Widyatama. 
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mengembangkan pola penalaran yang kohesip dan logis memahami asumsi dan bisa 

yang mendasari tiap-tiap posisi, akhirnya dapat memberikan model presentasi yang 

dapat dipercaya, ringkas, dan meyakinkan.
33

 

Edward Glaser, seorang penulis Watson-glaser Critical Tingking Apprasial (uji 

kemampuan berfikir kritis yang paling banyak digunakan diseluruh dunia). Glaser 

mendefinisikan berfikir kritis sebagai: (1) suatu sikap mau berfikir secara mendalam 

tentang masalah-masalah dan hal-hal yang berada dalam jangkauan pengalaman 

seseorang; (2) pengetahuan tentang metode-metode pemerikasaan penalaran yang 

logis; dan (3) semacam suatu keterampilan untuk menerapkan motode-metode 

tersebut. Berfikir kritis menuntut upaya keras untuk memeriksa setiap keyakinan atau 

pengetahuan asumtif berdasarkan buku pendukungnya dan kesimpulan-kesimpulan 

lanjutkan yang diakibatkannya.
34

 

Berfikir rasional dan kritis adalah perwujudkan perilaku belajar terutama yang 

berkaitan dengan pemecahan masalah. Pada umumnya peserta didik yang berpikir 

rasional akan menggunakan prinsip-prinsip dan dasar-dasar pengertian dalam 

menjawab pertanyaan “bagaimana” (how) dan “mengapa” (why). Dalam berpikir 

rasional peserta didik dituntut menggunakan logika (akal sehat) untuk menentukan 

sebab akibat, menganalisis, menarik kesimpulan. Dalam hal berpikir kritis peserta 
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didik dituntut menggunakan strategi kognitif tertentu untuk menguji keandalan 

gagasan maalah dan mengatasi kesalahan atau kekurangan.
35

  

Warpala dalam Prihatiningsih mengatakan bahwa pembelajaran IPA pada 

jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) diberikan dengan tujuan untuk 

mengembangkan kemampuan bernalar dan berpikir, analisis deduktif dan induktif 

menggunakan konsep dan prinsip IPA untuk menjelaskan berbagai peristiwa alam 

dan menyelesaikan masalah secara kualitatif dan kuantitatif. Pembelajaran IPA akan 

membentuk sikap ilmiah seperti rasa ingin tahu, berpikir terbuka dan kritis. Pada 

proses pembelajaran kemampuan berpikir kritis merupakan sebuah metode untuk 

memaksimalkan hasil belajar dengan memotivasi mereka belajar dengan 

menyenangkan.
36

 Sehingga siswa yang memiliki kemampuan berpikir kritis akan 

mengambil keputusan berdasarkan intepretasi, analisis, dan evaluasi dari suatu 

fenomena, yang selanjutnya diharapkan untuk dapat memecahkan masalah lebih 

efektif dalam kehidupan sehari-hari. 

2.  Indikator Berpikir Kritis 

Kemampuan berpikir kritis yang dimiliki setiap orang berbeda-beda, oleh karena 

itu diperlukan suatu indikator untuk menilai tingkat berpikir kritis seseorang.  

Menurut Bayer kemampuan berpikir kritis memiliki 12 indikator, yaitu sebagai 

berikut : 

                                                           
35

 Syah Muhibbin, Psikologi Belajar (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada,2012),h. 123  
36

 Prihatiningsih, Siti Zubaida, “Kemampuan Berpikir Kritis Siswa SMP Pada Materi 

Klasifikasi Makhluk Hidup”. (Jurnal Pros Semnas Pendidikan IPA Pascasarjana UM Vol 1, 2016, 

ISBN:978-602-9286-212). 
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a. Mengenal inti permasalahan 

b. Membandingkan persamaan dan perbedaan 

c. Menemukan informasi yang relevan 

d. Merumuskan permasalahan yang tepat 

e. Membedakan antara bukti, opini, dan pendapat yang beralasan 

f. Mengoreksi ketepatan argument 

g. Mengetahui asumsi yang tidak ditetapkan 

h. Mengetahui adanya kiasan atau tiruan 

i. Mengakui bias, faktor, emosional, propaganda, dan arti kata yang kurang tepat 

j. Mengakui perbedaan orientasi dan pandangan 

k. Mengakui kecukupan data.
37

 

 

Tabel 2.1 

Proses dan Kata-Kata Operasional Berpikir Kritis
38

 

 

Indikator Kata-kata operasional Teori 

Memberikan pejelasan 

sederhana 

Menganalisis pertanyaan, mengajukan 

dan menjawab pertanyaan klarifikasi 

Ennis 

(1980) 

Membangun 

keterampilan dasar 

Menilai kredibilitas suatu sumber, 

meneliti, menilai hasil penelitian 

Membuat inferensi  Mereduksi  dan menilai deduksi 

menginduksi dan menilai induksi, 

membuat dan menilai penilaian yang  

Membuat penjelasan 

lebih lanjut. 

Mengidentifikasi asumsi 

Menagtur strategi dan  Memutuskan sebuah tindakan,  

Teknik berinteraksi dengan orang lain Facione 

(1990) 

 

 

Analisis Mengidentifikasi, menganalisis 

Evaluasi Menaksir peryataan, representasi 

Inferensi Menyimpulkan, merumuskan hipotesis, 

mempertimbangkan 

Penjelasan Menjustifikasi penalaran,  

                                                           
37

Kokom Komalasari, Pembelajaran Kontekstual (Bandung:PT Refika Aditama,2011),h. 48  
38

Ibid,h. 9  
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Indikator Kata-kata operasional Teori 

 mempresentasikan penalaran  

Regulasi diri Menganalisis, mengevaluasi 

Klarifikasi dasar mengidentifikasi, meneliti hubungan-

hubungan 

Klarifikasi dasar Menganalisi masalah untuk memahami 

nilai-nilai, kepercayaan-kepercayaan dan 

asumsi-asumsi utamanya 

Henri 

(1991) 

Inferensi Mengakui dan mengemukakan sebuah  

ide berdasarkan pada proposisi yang 

benar 

Penilaian  Membuat keputusan-keputusan evaluasi-

evaluasi dan kritik-kritik 

Strategi-strategi Menerapkan solusu setelah pilihan atau 

keputusan 

Identifikasi masalah Mengupayakan tindakan menarik minat 

dalam sebuah masalah 

Garrison   

(1992) 

Definisi masalah Mendefinisikan batasan-batasan, akhir 

dan alat masalah 

Eksplorasi masalah Pemahaman mendalam tentang situasi  

 Masalah  

Penerapan masalah Mengevaluasi solusi-solusi alternative 

dan ide-ide baru 

Integritas masalah Bertindak sesuai pemahaman untuk 

menvalidasi pengetahuan 

 

Tabel 2.2 

Indikator Kemampuaan Berpikir Kritis 

No Indikator Kemampuaan 

Berpikir Kritis 

Sub Indikator Kemampuaan Berpikir 

Kritis 

1 Mempelajari penjelasan 

sederhana 

 

a. Memfokuskan pertanyaan 

b. Menganalisis argumen 

c. Bertanya dan menjawab tentang 

suatu penjelasan atau tantangan 

2 Membangun keterampilan 

dasar 

a. Mempertimbangkan kredibilitas 

sumber 

b. Mengobservasi dan 

mempertimbangkan hasil 

observasi 
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No Indikator Kemampuaan 

Berpikir Kritis 

Sub Indikator Kemampuaan Berpikir 

Kritis 

3 Menyimpulkan/membuat 

inferensi 

a. Membuat deduksi dan 

mempertimbangkan hasil deduksi 

b. Membuat induksi dan 

mempertimbangkan hasil induksi 

c. Membuat dan 

mempertimbangkan hasil 

keputusan 

4 Memberikan penjelasan lebih 

lanjut 

a. Mendefinisikan istilah, 

b. Mengidentifikasi asumsi 

5. Mengatur strategi dan teknik.  

 

Menurut santroct untuk mampu berpikir secara kritis, anak harus mengambil 

peran aktif dalam proses belajar. Oleh karena itu, berarti anak-anak perlu 

mengembangkan berbagai proses berpikir kritis diantaranya yaitu : 

a. Mendengarkan secara seksama  

b. Mengidentifikasi atau merumuskan pertanyan-pertanyaan 

c. Megorganisasi pemikiran-pemikiran mereka 

d. Memperhatikan persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan 

e. Melakukan dedukasi 

Berdasarkan pendapat beberapa ahli tersebut, maka yang dijadikan indikator 

berpikir kritis dalam membuat soal dalam penelitian pengembangan ini adalah 

indikator manurut Ennis yaitu memberikan penjelasan sederhana, membangun 

keterampilan dasar, membuat referensi, membuat penjelasan lebih lanjut, dan 

mengatur strategi dan teknik. 
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3.  Karakteristik Kemampauan Berpikir Kritis 

     Adapun karakteristik kemampuan berpikir kritis adalah sebagai berikut : 

Menggunakan bukti secara mahir dan seimbang, mengorganisir dan 

mengartikulasikan pikiran secara singkat dan jelas. 

a. Membedakan kesimpulan secara logik yang valid dengan kesimpulan yang tidak 

valid. 

b. Memahami alasan terhadap suatu keputusan dan memahami perbedaan anatara 

penalaran dan rasional 

c. Berusaha mengantisipasi konsekuensi-konsekuensi yang mungkin dari tindakan-

tindakan alternatif lain 

d. Memahami gagasan untuk derajat kepercayaan yang tinggi 

e. Melihat persamaan dengan analogi, belajar secara bebas dan berminat 

f. Dapat belajar secara bebas dan berminat akan melakukannya 

g. Menerapkan tekhnik-tekhnik pemecahan masalah 

h. Sensitive terhadap perbedaan anatara kebenaran dan kepercayaan dan intensitas 

dengan apa yang dilaksanakan, menuyadari kemungkinan kekeliruan.
39

 

 

 

 

 

                                                           
39

Nifta Ruslina Mayanti “Pengaruh Penerapan Model Active Learning Tipe Question Student 

Have (QSH) Terhadap Kemampuan Berfikir Kritis Peserta Didik Kelas VIII Pada Pelajaran IPA 

Terpadu Di SMP N 1 Semaka Kabupaten Tanggamus” (Skripsi Pendidikan Biologi Fakultas Tarbiyah 

Dan Keguruan IAIN Redden Intan Lampung,2015),h. 28-30  



49 
 

D.  Kajian Hasil Penelitian yang Relevan. 

Dalam penelitian ini penulis mengambil referensi dari penelitian dan 

pengembangan yang dilakukan oleh: 

Penelitian yang dilakukan oleh Jalilah ramastuti nurjanah,dkk pada tahun 2014 

yang berjudul “Pengembangan Media Interaktif E-Magazine pada Materi Pokok 

Dinamika Dan Rotasi”, diperoleh informasi bahwa hasil pengembangan media 

pembelajaran e-magazine termasuk dalam kriteria  sangat baik untuk dimanfaatkan 

sebagai media pembelajaran (dari penilaian ahli materi,ahli media 91% guru Biologi 

73,67% ,dan siswa memberikan rata-rata penilaian 55,75%.  Kemudian penelitian 

yang dilakukan oleh Destri riyani pada tahun 2013 yang berjudul “Pengembangan 

Majalah Biomagz Sebagai Alternatif Sumber Belajar Mandiri pada Mata Pelajaran 

Biologi untuk Siswa SMA/MA Kelas X” , memperoleh hasil bahwa pengembangan 

media pembelajaran Biomagz termasuk dalam kriteria baik, dari ahli materi dan 

media 80,72%, aspek penyajian 82,4%, dan respon siswa 77,3%.  

E.   Kerangka Berpikir 

       Kerangka berpikir dalam pengembangan elektronik magazine berbasis website 

pada materi Klasifikasi tumbuhan disajikan dalam bagan berikut: 
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Harapan                 Kenyataan 

Masalah 

 

 

 

      

 Solusi  

 

        

 

 

 

 

Gambar 2.12 

gambar diagram kerangka berfikir. 

Fasilitas yang disediakan 

oleh sekolah sudah cukup 

memadai, dari laboratorium 

Biologi, laboratoium 

komputer, LCD,proyektor, 

dan jaringan wifi. Siswa 

Lebih sering searcing 

menggunakan google tanpa 

sumber jelas, dan lebih 

sering menggunakan 

gadgetnya untuk mengakses 

sosial media 

Bersama dengan 

perkembangan teknologi, 

seharusnya pembelajaran 

Biologi dapat dilaksanakan 

dengan optimal dengan 

memanfaatkan teknologi yang 

serba digital, baik untuk 

dijadikan media pembelajaran 

maupun sumber belajar. 

1. Media yang digunakan berupa LKS, papan tulis, buku paket, dan 

power point. 

2. Sarana dan prasarana disekolah kurang dimanfaatkan secara 

maksimal. 

3. Kemampuan berfikir kritis belum diterapkan secara maksimal. 

4. Media e-magazine berbasis website belum pernah digunakan di 

sekolah. 

Perlu dikembangakan E-magazine berbasis website untuk memberdayakan 

kemampuan berfikir kritis  dan diharapkan dapat meningkatkan minat belajar 

peserta didik, dan menjadi media yang  memiliki kriteria layak untuk 

digunakan. 

 

Pengembangan E-Magazine Berbasis Website Sebagai Media 

Pembelajaran Biologi Untuk Memberdayakan Keterampilan 

Berfikir Kritis 
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F.  Spesifikasi Produk 

1. Media pembelajaran e-magazine berbasis website menggunakan aplikasi  

flippbook dan simpan dalam format html. 

2. E-magazine dipublikasikan melalui pemanfaatan website. 

3. E-magazine diakses menggunakan  gadget, komputer dan leptop 

4. Pada website e-magazine terdapat menu-menu  berupa: 

a. Menu home merupakan bagian awal tampilan, yang berisi navigasi 

(menu utama) di dalam website tersebut. 

b. Menu panduan merupakan bagian menu yang berisi tentang tata cara 

menggunakan e-magazine. 

c. Menu kajian kurikulum merupakan menu yang berisi kajian KI 

(Kompetensi Inti) dan KD (Kompetensi Dasar) yang sesuai dengan 

kurikulum. 

d. Menu magazine biologi merupakan bagian menu yang berisi materi-

materi tentang klasifikasi tumbuhan. 

e. Menu evaluasi merupakan menu yang berisi soal-soal dengan 

indikator berpikir kritis. 

f. Menu about merupakan menu yang mengenalkan tentang e-magazine 

dan tim penyusun dan tim penguji kelayakan produk baik dari ahli 

maedia, ahli materi mauun ahli bahasa. 

5. Isi dari pengembangan media e-magazine adalah sebagai berikut: 

a. Judul  
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b. Materi terdiri dari klasifikasi tumbuhan yaitu Briophyta, Pteridophyta, 

dan Spermatophyta , yang disertai dengan gambar. 

c. Ayat al-Qur’an yang berhubungan dengan materi  
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN  

 

A. Model Penelitian dan Pengembangan 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian dan pengembangan (Research 

and Development). Research and Development adalah metode penelitian yang 

digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifan produk 

tersebut.
1
 Prosedur penelitian ini menggunakan model pengembangan yang 

dikembangkan oleh Borg & Gall. Menurut Borg & Gall yang menyatakan bahwa 

pendekatan research and development (R&D) dalam pendidikan meliputi sepuluh 

langkah. Tujuan utama metode penelitian pengembangan ini digunakan untuk 

menghasilkan produk tertentu dan mengetahui klayakan produk yang 

dikembangkan.
2
 Langkah-langkah dari proses ini biasanya disebut dengan Research 

and Development atau R&D. Borg and Gall mendefinisikan penelitian dan 

pengembangan sebagai berikut: 

 

 

                                                           
1
Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan,Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif,dan R&D 

(Bandung : Alfabeta, 2013), h.407 
2
Ibid, h. 408  
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Educational Research and development (R & D) is a process used to develop and 

validate educational products. The steps of this process are usually referred to as 

the R & D cycle, which consists of studying research findings pertinent to the 

product to be developed, developing the products based on these findings, field 

testing it in the setting where it will be used eventually, and revising it to correct 

the deficiencies found in the filed-testing stage. In more rigorous programs of 

R&D, this cycle is repeated until the field-test data indicate that the product meets 

its behaviorally defined objectives.
3
 

 

     Peneliti melihat maksud dari kutipan di atas yaitu penelitian dan pengembangan 

siklus Research & Development, yang terdiri dari mempelajari temuan penelitian 

yang berkaitan dengan produk yang akan dikembangkan, mengembangkan produk 

berdasarkan temuan, pengujian produk dimana produk tersebut akan digunakan 

akhirnya, tujuan merevisinya yaitu untuk memperbaiki kekurangan yang ditemukan 

dalam tahap pengujian. Pada tahapan selanjutnya pada penelitian Research & 

Development, siklus ini diulang sampai hasil uji coba menunjukkan bahwa produk 

tersebut memenuhi tujuan atau layak digunakan. 

B. Waktu dan Tempat Penelitian 

      Penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 2 Bandar Lampung yaitu 

dikembangkan media pembelajaran IPA Biologi dalam bentuk media e-magazine 

berbasis website untuk memberdayakan kemampuan berpikir kritis dan dibatasi 

dengan materi klasifikasi tumbuhan. Subyek uji coba dalam penelitian ini adalah 

peserta didik kelas VII. Pengembangan media  pembelajaran e-magazine berbasis 

website dilaksanakan di SMP Negeri 2 Bandar Lampung, mata pelajaran IPA Biologi 

                                                           
3
Borg and Gall, Educational Research, An Introduction (New York and London:Longman Inc, 

1983), h. 590 
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pada materi Klasifikasi Tumbuhan. Pelaksanaan penelitian ini dilakukan  bulan 

September tahun ajaran 2017 – 2018. 

C. Prosedur Penelitian dan Pengembangan 

      Menurut Borg and Gall penelitian pengembangan adalah suatu proses yang 

dipakai untuk mengembangkan dan memvalidasi produk pendidikan. Tahapan proses 

dalam penelitian dan pengembangan biasanya membentuk siklus yang konsisten 

untuk menghasilkan suatu produk tertentu sesuai dengan kebutuhan, melalui langkah 

desain awal produk, uji coba produk awal untuk menemukan berbagai kelemahan, 

perbaikan kelemahan, duiji cobakan kembali, diperbaiki sampai akhirnya ditemukan 

produk yang baik. 

      Terdapat tiga yang paling mendasar dalam penelitian Research and Development 

yaitu : 1) Pertama, tujuan akhir penelitian Research and Development dihasilkanya 

suatu produk tertentu yang dianggap andal karena telah melewati pengkajian terus-

menerus 2) Kedua, produk yang dihasilkan produk sesuai dengan kebutuhan 

lapangan, oleh sebab itu sebelum dihasilkan produk awal terlebih dahulu dilakukan 

survey pendahulaun 3) Ketiga, proses pengembangan produk dari mulai 

pengembangan produk awal sampai produk jadi yang sudah di validasi dilakukan 

secara ilmiah dengan menganalisis data secara empiris.
4
  

       Penelitian ini menggunakan model pengembangan yang dikembangkan oleh 

Borg & Gall. Menurut Borg dan Gall, pendekatan research and development (R&D) 

                                                           
4
Wina Sanjaya, Penelitian Pendidikan (Jakarta: Kencana Prenada Media 

Grup,Cet.2,2014),h.130  
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Planning 

dalam pendidikan meliputi sepuluh langkah. Adapun langkah-langkah penelitiannya 

seperti ditunjukkan pada gambar berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Langkah-langkah penggunaan Metode Research and Development 

(R&D) menurut Borg dan Gall. 

     Berdasarkan tahapan penelitian dan pengembangan yang dikembangkan oleh 

Borg & Gall, peneliti melakukan penyederhanaan dan pembatasan menjadi tujuh 

tahapan. 

Adapun tahap penelitian dan pengembangan yang akan dilaksanakan peneliti 

sebagai berikut: 
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1. Studi Pendahuluan 

 Pada penelitian ini, peneliti melakukan studi pustaka dan studi lapangan. Studi 

pustaka dilakukan untuk melakukan tinjauan terhadap Kompetensi Inti dan 

Kompetensi Dasar yang akan digunakan dalam menyusun indikator-indiktaor. Selain 

itu, studi pustaka dilakukan untuk mengumpulkan data dan literatur mengenai 

pengembangan media e-magazine berbasis website materi klasifikasi tumbuhan. 

Pengumpulan data referensi atau studi literatur mengenai materi yang berhubungan 

dengan penelitian dan pengembangan media e-magazine berbasis website didapatkan 

dari berbagai sumber buku, jurnal, artikel atau media internet. Studi lapangan atau 

observasi dilakukan dengan mengadakan pra penelitian secara langsung di SMP 

Negeri 2 Bandar Lampung menggunakan metode observasi, penyebaran angket 

kebutuhan peserta didik, dan wawancara dengan guru IPA Biologi kelas VII, serta 

penyebaran soal berpikir kritis. 

2. Tahap Perencanaan Penelitian. 

 Tahapan perencanaan penelitian dimulai dengan menyiapkan literatur mengenai 

penelitian dan pengembangan serta melakukan tinjauan terhadap Kompetensi Inti 

(KI) dan Kompetensi Dasar (KD) materi klasifikasi tumbuhan yang disesuaikan 

dengan kurikulum 2013 revisi. Tahapan perencanaan selanjutnya adalah menyusun 

indikator-indikator yang akan dicapai dalam pengembangan media pembelajaran e-

magazine berbasis website disesuaikan dengan Kompetensi Inti dan Kompetensi 

Dasar yang digunakan. 
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3. Tahap Pengembangan Produk. 

     Menentukan objek-objek yang akan digunakan dalam media pembelajaran e-

magazine, membuat desain yang di dalamnya membahas materi klasifikasi 

tumbuhan, membuat instrument soal yang berkaitan dengan materi yang dibahas 

sebagai bagian dari evaluasi, pembuatan instrument soal menggunakan indikator 

berpikir kritis, media pembelajaran e-magazine berbasis website ini akan 

menggunakan perangkat lunak corel draw, dan flipbook, perangkat lunak flipbook 

merupakan perangkat lunak yang digunakan untuk membuat tampilan majalah 

menjadi sebuah majalah elektronik digital. Perangkat ini dapat diunduh secara gratis 

atau bebas melalui internet. flipbook adalah perangkat lunak yang dirancang untuk 

mengkonversi file pdf ke halaman balik publikasi digital. Perangkat lunak ini dapat 

mengubah tampilan file pdf menjadi seperti sebuah buku, majalah-majalah digital 

ketika dibuka perhalamannya, hasil akhirnya dapat disimpan pada format , exe, html. 

Majalah elektonik atau e-magazine dipublikasikan melalui pemanfaatan website, 

sehingga e-magazine berbasis website ini bisa digunakan peserta didik kapan saja 

dan dimana saja mereka belajar. 

       Setelah produk selesai didesain maka tahapan selanjutnya adala proses validasi 

desain produk. Validasi desain merupakan kegiatan untuk menilai hasil media 

pembelajaran yang telah dihasilkan. Validasi dilakukan untuk mengetahui kelayakan 

media e-magazine berbasis website yang dikembangkan dengan cara menghadirkan 

ahli media, ahli bahasa, ahli materi dan guru IPA Biologi.  
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4. Tahap Validasi dan Uji Coba Terbatas 

       Uji coba terbatas dilakukan setelah produk divalidasi dan direvisi. Pembuatan 

kisi-kisi instrumen penelitian berdasarkan penelitian, kriteria penilaian disesuaikan 

dengan kategori masing-masing penilaian seperti ahli materi, ahli bahasa, dan ahli 

media. Instrumen penelitian yang akan digunakan yaitu  lembar validasi untuk 

penilaian para ahli. Lembar validasi ini digunakan untuk mengetahui kelayakan 

media pembelajaran e-magazine berbasis website berdasarkan penilaian ahli materi, 

ahli bahasa dan ahli media, dan diujikan kepada 12 peserta didik serta 2 guru mata 

pelajaran IPA Biologi. 

5. Revisi Hasil Uji Lapangan Terbatas 

 Revisi produk dilakukan untuk memperbaiki dan sebisa mungkin mengurangi 

kelemahan yang terdapat pada media pembelajaran e-magazine agar dapat diujikan 

pada kelompok luas. 

6. Uji Produk Secara Luas. 

      Penggunaan produk dalam proses pembelajaran IPA Biologi dan pengisian 

angket atau kuisioner tanggapan guru dan peserta didik mengenai produk media e-

magazine berbasis website. 

Uji coba produk secara luas dilakukan pada 47 peserta didik di SMP Negeri 2 

Bandar Lampung, pada uji coba ini masing-masing responden diberikan angket yang 

yang terdiri dari 12 kriteria pertanyaan. Prosedur pelaksanaannya adalah sebagai 

berikut: 
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1) Menjelaskan kepada peserta didik tentang media pembelajaran baru yang 

dirancang dan ingin mengetahui bagaimana reaksi peserta didik terhadap 

media pembelajaran yang sedang dibuat. 

2) Mengusahakan agar peserta didik bersikap rileks dan bebas mengemukakan 

pendapatnya tentang media tersebut. 

3) Memberikan instrument uji coba lapangan yang berisi tentang  komponen 

media pembelajaran yang dibuat. 

4) Merumuskan rekomendasi perbaikan berdasarkan uji satu lawan satu 

Mengkonsultasikan hasil rekomendasi perbaikan yang telah diperbaiki 

kepada pembimbing.
5
 

7.  Revisi Hasil Uji Lapangan Lebih Luas 

     Perbaikan produk berdasarkan hasil uji lapangan lebih luas atau revisi tahap II dan 

hasil akhir produk media pembelajaran berbentuk media e-magazine berbasis website 

yang dinyatakan layak untuk digunakan. 

D. Instrument Penelitian. 

     Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data 

penelitian.Tanpa instrumen yang tepat, penelitian tidak akan menghasilkan sesuatu 

yang di harapkan
6
. Instrumen penelitian divalidasi secara teoritik, yaitu dengan 

dikonsultasikan dengan dosen pembimbing penelitian. Hasil validasi tersebut adalah 

instrumen yang siap digunakan utuk pengumpulan data penelitian. Instrumen 

                                                           
5
 Ibid,h. 184  

6
  Wina Sanjaya, Op-Cit, h. 129 
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penelitian berdasarkan pendapat Walker & Hess dalam Azhar Arsyad mengenai 

kriteria penilaian media pembelajaran berdasarkan pada kualitas.
7
 Adapun kriteria 

yang dimaksud sebagai berikut:  

Tabel 3.1 

Kriteria Dalam Penilaian Media Pembelajaran Berdasarkan Pada Kualitas Menurut 

Walker & Hess 

 

No.  Aspek  Indikator 

1. Kualitas isi dan 

tujuan 

a. Ketepatan 

b. Kepentingan 

c. Kelengkapan 

d. Keseimbangan 

e. Minat/perhatian 

f. Keadilan 

g. Kesesuaian dengan situasi siswa 

2. Kualitas 

intruksional 

a. Memberikan kesempatan belajar 

b. Memberikan bantuan belajar 

c. Kualitas motivasi 

d. Fleksibilitas instruksional 

e. Hubungan dengan program pembelajaran lain 

f. Kualitas sosial interaksi instruksionalnya 

g. Kualitas tes dan penilaiannya 

h. Dapat memberi dampak bagi siswa 

i. Dapat membawa dampak bagi guru dan 

pembelajarannya 

3. Kualitas teknis a. Keterbacaan 

b. Mudah digunakan 

c. Kualitas tampilan/tayangan 

d. Kualitas penanganan jawaban 

e. Kualitas pengelolaan programnya 

f. Kualitas pendokumentasiannya 

Sumber: Azhar Arsyad, Media Pembelajaran, h. 175-176 

 Berdasarkan kriteria yang diberikan Walker dan Hess tersebut maka peneliti 

membuat instrumen penelitian yang telah dimodifikasi dan disesuaikan dengan 

                                                           
7
 Azhar arsyad, Media Pembelajaran (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h.175 
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kebutuhan penelitian. Peneliti membagi instrumen menjadi lima instrumen. Tabel 3.2 

mencantumkan jenis-jenis instrumen yang disesuaikan dengan data yang akan 

diperoleh berdasarkan kebutuhan penelitian. 

Tabel 3.2 

jenis-jenis instrumen penelitian 

 

No. Instrumen Tujuan Sumber Waktu 

1. 
Angket validasi 

ahli media 

Memperoleh saran dan 

penilaian kelayakan 

media 

Ahli media 
Selama 

penelitian 

2. 
Angket validasi 

ahli materi 

Memperoleh saran dan 

penilaian kelayakan 

materi 

Ahli materi 
Selama 

penelitian 

3. 
Angket validasi 

ahli bahasa 

Memperoleh saran dan 

penilaian kelayakan 

bahasa  

Ahli bahasa  
Selama 

penelitian 

4. 

Angket 

tanggapan 

siswa 

Memperoleh saran dan 

penilaian kelayakan 

media untuk digunakan 

Siswa kelas 

VII SMP N 2 

Bandar 

Lampung 

Selama 

penelitian 

5.  
Angket 

tanggapan Guru 

Memperoleh saran dan 

penilaian kelayakan 

media untuk digunakan 

Guru mata 

pelajaran  IPA 

Biologi 

Selama 

penelitian 

 

Instrument atau alat pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan 

angket (kuesioner), wawancara, observasi dan dokumentasi. 

1. Wawancara  

Wawancara adalah suatu cara pengumpulan data yang digunakan untuk 

memperoleh informasi langsung dari sumbernya.
8
  

                                                           
8
 Riduwan, Dasar-Dasar Statistika (Bandung:Alfabeta, 2009), h. 56 
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Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara dengan guru mata 

pelajaran IPA  Biologi untuk memperoleh data yang menggali informasi lebih dalam 

tentang potensi dan maslah yang ada di sekolah.  

2. Observasi  

           Observasi yaitu melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian 

untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan.
9
 Observasi dilakukan secara non-

sistematis dan tidak menggunakan instrument pengamatan, observasi dilakukan 

dengan melihat langsung kegiatan belajar mengajar di kelas guna menganalisis 

media pembelajaran yang digunakan oleh Guru dalam menunjang kegiatan 

pembelajaran. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi 

ini berupa foto dan tulisan peserta didik SMP Negeri 2 Bandar Lampung pada saat 

proses pembelajaran menggunakan media e-magazine berbasis website dan pada saat 

pengisian angket penilaian media pembelajaran.  

4. Angket (kuesioner) 

Menurut Sugiyono, angket merupakan teknik pengumpulan data yang 

dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis 

kepada responden untuk dijawabnya.
10

Metode angket digunakan untuk mengukur 

indikator program yang berkaitan dengan isi program bahan pembelajaran, tampilan 

                                                           
9
  Ibid, h. 57 

10
Sugiyono, Op-Cit, h. 199. 
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program dan kualitas teknik program. Angket menggunakan format respon check list, 

sebuah daftar, dimana responden tinggal membubuhkan tanda check list pada kolom 

yang sesuai. 

a. Angket Validasi Ahli Media 

Kisi-kisi instrumen angket untuk ahli media yang berisi komponen tampilan 

dan pemrograman media dapat di lihat pada tabel 3.3 

Table 3.3 

Kisi-kisi Angket untuk Ahli Media 

 

No Aspek Indikator 
Nomor 

Instrumen 

Jumlah 

Butir 

1 
Aspek 

Pemrograman 

Tingkat interaktivitas siswa 

dengan media. 
1 1 

Kemudahan memilih menu sajian 2 1 
Kemudahan dalam penggunaan. 3  
Kejelasan petunjuk penggunaan. 4 1 
Media dapat digunakan 

diberbagai tempat, waktu, dan 

keadaan 

5 1 

Efisiensi gambar 6 1 
Media dapat melatih kemandirian 

siswa dalam belajar 

7 1 

2 Aspek Tampilan 

Pemilihan jenis huruf 8 1 

Pemilihan ukuran huruf 9 1 

Penggunaan jarak baris 10 1 

Keterbacaan teks 11 1 

Tampilan gambar 12 1 

Penempatan gambar 13 1 

Tata letak (lay out) 14 1 

Keserasian warna background 

dengan teks 

15 1 

Konsisten penyajian antar 

halaman 

16 1 

Ketertarikan tampilan awal 17 1 

Jumlah 17 

Sumber : Pengembangan dari Azhar Arsyad, Media Pembelajaran, h. 175-176 
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Validasi ahli media dilakukan oleh dosen ahli bidang Teknologi dan Komputer 

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Data yang diperoleh dianalisis dan 

digunakan untuk merevisi produk pengembangan media pembelajaran e-magazine 

berbasis website.   

b. Angket Validasi Ahli Materi 

Angket validasi ahli materi digunakan untuk memperoleh data berupa 

kelayakan produk yang ditinjau dari aspek kesesuaian materi dengan kurikulum, 

kebenaran, keruntutan, kejelasan, kesistematisan, kesederhanaan dan kelengkapan isi 

produk. Isi dari angket yang diberikan kepada ahli materi memiliki beberapa aspek 

pokok yang disajikan.  

Validasi ahli materi dilakukan oleh dosen Pendidikan Biologi di Universitas 

Islam Negeri Raden Intan Lampung yang merupakan dosen ahli bidang materi 

klasifikasi tumbuhan. Jumlah dosen untuk menjadi validator ahli materi yaitu 2 (dua) 

dosen, tujuan menggunakan 2 (dua) dosen yaitu agar data validasi yang diperoleh 

lebih valid ada perbandingannya antara validator yang satu dengan validator yang 

lainnya.  

Data yang diperoleh kemudian dianalisis dan digunakan untuk merevisi 

proses pengembangan media pembelajaran e-magazine berbasis website. Kisi-kisi 

instrumen angket untuk ahli materi yang berisi rincian dari aspek isi dan 

pembelajaran dapat di baca pada tabel 3.4.  
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Tabel 3.4 

Kisi-kisi Angket untuk Ahli Materi 

No. Aspek Indikator Nomor 

Instrumen 

Jumlah 

Butir 

1. Aspek isi a. Kesesuaian isi aplikasi dengan 

Kompetensi Inti, Kompetensi 

Dasar, Indikator dan Tujuan 

Pembelajaran  

b. Kebenaran konsep materi 

c. Ketepatan cakupan materi 

d. Penyampaian materi yang urut 

e. Kesesuaian materi dengan 

pengembangan teknologi 

f. Kesesuaian gambar untuk 

memperjelas materi 

g. Kesesuaian tingkat kesulitan 

dengan perkembangan 

kognitif siswa SMP kelas VII 

1 

 

 

 

2 

3 

4 

5 

 

6 

 

7 

 

 

 

4 

 

 

 

1 

1 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

 

Jumlah  10 

 

c. Angket Validasi Ahli Bahasa. 

Angket validasi ahli bahasa digunakan untuk memperoleh data mengenai 

kelayakan bahasa yang disajikan dalam media pembelajaran e-magazine berbasis 

website pada materi klasifikasi tumbuhan. Validasi ahli bahasa dilakukan oleh dosen 

ahli bahasa dan pendidikan.  Jumlah dosen untuk menjadi validator ahli bahasa yaitu 

2 (dua) dosen, tujuan menggunakan 2 (dua) dosen yaitu agar data validasi yang 

diperoleh lebih valid ada perbandingannya antara validator yang satu dengan 

validator yang lainnya. Data hasil validasi digunakan untuk memperbaiki  produk 

agar layak digunakan sebagai media pembelajaran. Kisi-kisi instrumen angket 

validasi ahli bahasa dapat dilihat pada tabel 3.5 
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Tabel 3.5 

Kisi-kisi Angket untuk Ahli Bahasa 

 

No. Aspek Indikator Nomor 

Instrumen 

Jumlah 

Butir 

1. Aspek bahasa a. Penggunaan  bahasa sesuai 

dengan EYD 

b. Kesesuaian bahasa dengan 

tingkat berpikir siswa 

c. Kemudahan memahami  

bahasa 

d. Ketepatan penggunaan istilah 

e. Ketepatan penulisan tanda baca 

f. Tidak terdapat penafsiran 

ganda 

g. Ketepatan struktur kalimat. 

h. Kalimat yang digunakan 

jelas dan mudah di pahami. 

i. Kabakuan istilah 

j. Konsistensi penggunaan 

istilah. 
 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

5 

 

6 

7 

8 

 

9 

 

10 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

1 

 

1 

 

1 

Jumlah 10 

 

d. Angket tanggapan guru dan siswa  

Angket tanggapan digunakan untuk mengumpulkan data mengenai tanggapan 

guru terhadap produk media e-magazine berbasis website yang dikembangkan. 

Angket tanggapan berisi pertanyaan, urutan penulisannya adalah judul, 

pernyataan dari peneliti, identitas responden, petunjuk pengisian, dan item 

pertanyaan. Angket tanggapan bersifat kuantitatif data dapat diolah secara penyajian 

persentase dengan menggunakan skala Likert sebagai skala pengukuran. 
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Tabel 3.6 

Kisi-Kisi Angket Tanggapan Guru 

No. Aspek Indikator Nomor 

Instrumen 

Jumlah 

Butir 

1. Aspek 

Perumusan 

Tujuan 

Pembelajaran 

a. KejelasanKompetensi Inti dan 

Kompetensi Dasar 

b. Ketepatan penjabaran 

kompetensi dasar dalam 

indikator 

c. Kesesuaian indikator dengan 

tujuan pembelajaran 

d. Kesesuaian indikator dengan 

tingkat perkembangan siswa 

1 

 

2 

 

 

3 

 

4 

1 

 

1 

 

 

1 

 

1 

2. Kesesuaian 

Materi dengan 

KI,KD, 

Indikator 

danTujuan    

Pembelajaran 

a. Kesesuaian materi dengan KI 

b. Kesesuaian materi dengan   KD 

c. Kesesuaian materi dengan  

Indikator 

d. Kesesuaian materi dengan 

tujuan pembelajaran 

5 

6 

7 

 

8 

 

1 

1 

1 

 

1 

3. Aspek 

kualitas 

a. Kualitas media sudah 

memenuhi kriteria media 

pembelajaran 

b. Penggunaan media yang 

dikembangkan memenuhi 

fungsi praktis 

c. Desain media baik (kejelasan 

huruf, gambar dan background) 

9 

 

 

10 

 

 

11 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

4.  

Aspek 

efektifitas 

a. Tingkat interaktivitas siswa 

dengan media. 

b. Media dapat digunakan 

diberbagai tempat, waktu 

keadaan. 

c. Kesesuaian media dengan 

kebutuhan pembelajaran. 

d. Media dapat mealtih 

kemandirian belajar siswa 

12 

 

13 

 

 

14 

 

15 

1 

 

1 

 

 

1 

 

1 

5. Aspek 

penyajian 

a. Kesesuain dan ketepatan 

ilustrasi dengan materi 

b. Kejelasan petunjuk penggunaan 

c. Kemudahan memilih menu 

sajian 

d. Kemudahan dalam penggunaan 

media 

e. Tampilan umum media menarik 

16 

 

17 

18 

 

19 

 

20 

1 

 

1 

1 

 

1 

 

1 

 Jumlah  20 
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e. Angket Tanggapan Siswa 

       Instrumen kuesioner untuk peserta didik diisi ketika melakukan uji coba 

lapangan yang akan menilai kelayakan pada aspek penggunaan pada pengembangan 

media pembelajaran e-magazine berbasis website pada materi klasifikasi tumbuhan. 

Instrumen angket untuk siswa dapat di lihat pada tabel 3.7. 

Tabel 3.7 

Kisi-kisi Angket Tanggapan Siswa 

No  
Indikator 

Nomor  

instrumen  

Jumlah butir 

1. Media yang dikembangkan mudah 

digunakan. 

1 1 

2. Media e-magazine dapat digunakan 

dimana saja. 

2 1 

 

3. Media e-magazine mempermudah untuk 

menambah pengetahuan peserta didik 

tentang materi klasifikasi tumbuhan 

3 1 

4. Media e-magazine dapat membantu 

peserta didik untuk belajar secara aktif 

dan mandiri. 

4 1 

5. Penggunaan media e-magazine 

mempermudah untuk memahami  materi 

klasifikasi tumbuhan. 

5 1 

6. Setelah adanya media e-magazine minat 

belajar menjadi lebih tinggi. 

6 1 

7. Tampilan setiap slide media e-magazine 

memiliki komposisi gambar dan   warna 

yang serasi. 

7 1 

8. Media e-magazine menggunakan bahasa 

yang komunikatif sehingga mudah 

dipahami. 

8 1 

9. Media e-magazine ini dapat memotivasi 

peserta didik untuk belajar. 

9 1 

10. Media e-magazine yang dikembangkan 

dapat menumbuhkan rasa ingin tahu dan 

dapat mengasah daya ingat. 

10 1 

11. Soal  evaluasi yang disajikan dalam media 

mudah dipahami. 

11 1 
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No  
Indikator 

Nomor  

instrumen  

Jumlah butir 

12. Tampilan media e-magazine yang dibuat 

cukup menarik. 

12 1 

Jumlah  12 

 

E.   Teknik Pengambilan Data 

       Teknik pengambilan data dalam penelitian ini disajikan dalam bentuk Tabel 3.8 

berikut ini: 

Tabel 3.8 

           Teknik Pengambilan Data 

 

No Data 

Teknik 

Pengumpulan 

Data 

Instrumen 
Sumber 

Data 
Waktu 

1 
Validitas Media 

Pembelajaran 
Check List 

Angket 

Penilaian 
Dosen 

Sebelum 

Pembelajaran 

2 
Angket Data 

Awal 
Check List 

Angket 

Data Awal 

Guru Dan 

Peserta 

Didik 

Sebelum 

Pembelajaran 

3 
Uji Satu Lawan 

Satu 
Check List 

Angket Uji 

Satu 

Lawan 

Satu 

Peserta 

Didik 

Akhir 

Pembelajaran 

4 Uji Skala Kecil Check List 

Angket Uji 

Skala 

Kecil 

Peserta 

Didik 

Akhir 

Pembelajaran 

5 Uji Lapangan Check List 
Angket Uji 

Lapangan 

Peserta 

Didik 

Akhir 

Pembelajaran 
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F.Teknik Analisis Data 

 Analisis data pada penelitian ini adalah menggunakan teknik analisis 

kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif pada penelitian ini diperoleh dari masukkan 

validator pada tahap validasi, masukan dari ahli materi, ahli media dan ahli bahasa. 

Sedangkan kuantitatif adalah data yang memaparkan hasil pengembangan produk 

yang berupa media pembelajaran e-magazine berbasis website. Data yang diperoleh 

melalui instrumen penilaian pada saat uji coba dianalisis dengan menggunakan 

statistik. Cara ini diharapkan dapat memahami data selanjutnya.  

Hasil analisis data digunakan sebagai dasar untuk merevisi produk yang 

dikembangkan. Angket tanggapan diisi oleh guru dan peserta didik. Angket 

tanggapan berisi pertanyaan dengan jawaban semi terbuka. Urutan penulisannya 

adalah judul, pernyataan dari peneliti, identitas responden, petunjuk pengisian, dan 

item pertanyaan.  

Angket tanggapan bersifat kuantitatif data dapat diolah secara penyajian 

persentase dengan menggunakan skala Likert sebagai skala pengukuran. Skala ini 

disusun dalam bentuk suatu pernyataan dan diikuti dengan empat respon. 

Skala pengukuran penelitian pengembangan yang telah dimodifikasi dari 

Riduwan. Untuk keperluan analisis kuantitatif, maka jawaban itu dapat diberi skor 

seperti tabel berikut: 
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Tabel 3.9
11

 

Skor Penilaian Terhadap Pilihan Jawaban 

 

No Analisis Kuantitatif Skor 

1 Sangat Setuju 4 

2 Setuju  3 

3 Tidak Setuju 2 

4 Sangat Tidak Setuju 1 

 

Nilai yang diberikan adalah satu sampai empat untuk respon sangat setuju, 

setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju,yang menggambarkan  posisi yang sangat 

negatif ke posisi yang sangat positif. Tingkat pengukuran skala  dalam penelitian ini 

menggunakan interval. Respon netral sengaja dihilangkan, sehingga responden  dapat 

menunjukkan sikap ataupun pendapatnya terhadap pernyataan yang diajukan oleh 

kuesioner. Hal ini dilakukan untuk menghindari kesalahan dalam metode skala likert 

yaitu kesalahan kecenderungan menengah. Data interval tersebut dapat dianalisis 

dengan menghitung rata-rata jawaban berdasarkan skoring setiap jawaban dari 

responden. 

Presentase jawaban responden =
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑡𝑒𝑟𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖
𝑥 100% 

        Hasil dari skor penilaian tersebut kemudian dicari rata-ratanya dari sejumlah 

subjek sampel uji coba dan dikonversikan kepernyataan penilaian untuk menentukan 

kualitas dan tingkat kemanfaatan produk yang dihasilkan berdasarkan pendapat 

                                                           
11

 Riduwan, Op.Cit, h. 39  
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pengguna. Pengonversian skor menjadi persyaratan penilaian ini dapat dilihat dalam 

Tabel 3.10 

    Tabel 3.10 

    Kriterian Kelayakan
12

 

Skor Persentase 

(%) 

Interpretasi 

P > 80% Sangat Layak 

61% < P ≤ 80% Layak 

41% < P ≤ 60% Cukup Layak 

21% < P ≤ 40% Kurang Layak 

P ≤ 21% Sangat Kurang Layak 

 

Berdasarkan data Tabel 3.10 diatas, maka produk pengembangan akan 

berakhir saat skor penilaian terhadap media pembelajaran ini telah memenuhi syarat 

kelayakan dengan tingkat kesesuaian materi, kelayakan media, dan kualitas teknis 

pada bahan pembelajaran, media e-magazine berbasis website untuk kelas VII pada 

materi klasifikasi tumbuhan dikategori sangat layak secara teoritis apabila persentase 

kelayakannya adalah ≥61 %. 

 

                                                           
12

Suharsimi Arikunto, Evaluasi Program Pendidikan (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 35  
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

1. Deskripsi Hasil Pengembangan Produk 

      Media pembelajaran yang dikembangkan dalam penelitian ini menadaptasi 

model penelitian Borg & Gall yang telah dimodifikasi, dengan tujuh tahapan yaitu: 

studi pendahuluan, perencanaan penelitian, pengembangan desain, uji coba 

lapangan pendahuluan atau terbatas, revisi hasil uji lapangan terbatas, uji coba 

produk secara lebih luas dan revisi hasil uji coba lapangan lebih luas. Langkah-

langkah penelitian dan pengembangan e-magazine  berbasis website  sebagai media 

pembelajaran IPA Biologi untuk memberdayakan kemampuan berpikir kritis 

dijelaskan seperti di bawah ini: 

a. Studi Pendahuluan 

 Studi pendahuluan pada penelitian ini adalah identifikasi masalah dengan 

melakukan studi lapangan dan studi pustaka. Studi lapangan dan studi pustaka 

dilakukan untuk mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan penelitian yang 

akan dilakukan. Hasil dari studi lapangan dan studi pustaka tersebut kemudian 

dianalisis untuk menemukan potensi dan masalah. 
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1) Studi Lapangan 

Hasil observasi dan wawancara yang dilakukan dengan guru IPA biologi dan 

peserta didik SMP Negeri 2 Bandar Lampung menunjukkan bahwa: (a) guru atau 

pendidik kesulitan untuk menjelaskan dan memberikan pemahaman kepada peserta 

didik pada materi dengan objek kajian yang jarang atau sulit dijumpai peserta didik 

salah satunya adalah  materi klasifikasi tumbuhan, yaitu pada bagian bryophyta dan 

pterydophyta, peserta didik sulit untuk memvisualisasikan atau menggambarkan 

dalam pikirannya mengenai objek materi yang disampaikan, sehingga peserta didik 

kurang paham dan hal ini menyebabkan peserta didik bosan dan jenuh ketika 

pembelajaran berlangsung sehingga peserta didik kurang maksimal dalam 

menjawab soal yang diberikan guru. (b) media pembelajaran yang digunakan, 

disekolah terdiri dari laptop, papan tulis, power point dan buku cetak meskipun 

sarana dan prasarana memadai, media dengan basis online belum digunakan salah 

satu contohnya adalah e-magazine berbasis web. (c) dari hasil angket yang disebar 

diketahui bahwa hampir semua peserta didik sudah memiliki gadget seperti laptop 

dan smartphone yang dapat digunakan untuk mengakses internet, artinya peserta 

didik dapat memanfaatkan gadget seperti leptop dan smartphone yang dimiliki 

untuk melaksanakan pembelajaran. Namun yang sangat disayangkan adalah hanya 

beberap peserta didik yang sering menggunakan gadget atau leptopnya untuk proses 

pembelajaran. 

Berdasarkan studi lapangan yang telah dilakukan di SMP N 2 Bandar lampung  

dapat diketahi bahwa pembelajaran di SMP N 2 Bandar lampung  belum optimal 
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dari segi media pembelajaran. Kurangnya sentuhan inovasi teknologi pada media 

pembelajaran yang digunakan dijadikan dasar pengembangan media pembelajaran 

e-magazine materi klasifikasi tumbuhan. Media ini diharapkan dapat memperkuat 

pemahaman peserta didik pada sub materi klasifikasi tumbuhan dengan inovasi baru 

media pembelajaran yang menarik.   

2) Studi Pustaka 

Studi puataka merupakan kegiatan mengumpulkan data-data berupa teori 

pendukung terkait dengan pengembangan media e-magazine berbasis website materi 

klasifikasi tumbuhan sebagai media pembelajaran IPA biologi. Selain itu, studi 

pustaka dilakukan untuk melakukan tinjauan terhadap Kompetensi Inti dan 

Kompetensi Dasar yang akan digunakan dalam menyusun indikator-indiktaor. 

Pengumpulan data referensi atau studi literatur mengenai materi yang berhubungan 

dengan penelitian dan pengembangan media e-magazine berbasis website 

didapatkan dari berbagai sumber buku, jurnal, artikel atau media internet.  

b. Perencanaan Penelitian 

 Tahapan perencanaan penelitian dimulai dengan menyiapkan literatur mengenai 

penelitian dan pengembangan serta melakukan tinjauan terhadap Kompetensi Inti 

(KI) dan Kompetensi Dasar (KD) materi klasifikasi tumbuhan yang disesuaikan 

dengan kurikulum 2013 revisi. Tahapan perencanaan selanjutnya adalah menyusun 

indikator-indikator yang akan dicapai dalam pengembangan media pembelajaran e-

magazine berbasis website disesuaikan dengan Kompetensi Inti dan Kompetensi 

Dasar yang digunakan. 
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       Pada tahapan perencanaan penelitian dilakukan dengan mulai mengumpulkan 

seluruh data dan perlengkapan yang dibutuhkan pada proses penelitian dan 

pengembangan produk. Perencanaan penelitian dan pengembangan produk meliputi 

merumuskan tujuan penelitian, memperkirakan dana, tenaga dan waktu. Perencanan 

penelitian dibutuhkan agar penelitian dapat terlaksana dengan terencana dan 

sistematis. 

c. Pengembangan Produk  

Proses pengembangan produk adalah perencanaan dan pembuatan desain 

produk yang akan digunakan sebagai media pembelajaran. 

1) Pengembangan Desain 

Setelah melakukan tahap analisis kebutuhan dan mengumpulkan informasi yang 

berkaitan dengan penelitian, maka didapatkan gambaran umum mengenai e-

magazine berbasis website yang akan dikembangkan. Tahapan selanjutnya adalah 

mengembangkan desain e-magazine berbasis website. 

 Desain e-magazine dibuat dengan aplikasi corel draw dan fliipbook. Flipbook 

adalah perangkat lunak yang dirancang untuk mengkonversi file pdf ke halaman 

balik publikasi digital. Perangkat lunak ini dapat mengubah tampilan file pdf 

menjadi seperti sebuah buku, majalah-majalah digital ketika dibuka perhalamannya, 

hasil akhirnya dapat disimpan pada format , exe, html. Tahap desain dilakukan 

dalam tiga tahapan yaitu pembuatan desain e-magazine dengan correl draw, 

penginstalan web publikasi dan upload file pdf menjadi flipping book online. 
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a.) Pembuatan Desain Magazine pada Corel 

Tahapan pembuatan desain magazine pada corel yaitu: 

1. Buka aplikasi corel draw pilih start new blank document 

 
Gambar 4.1 

Gambar Tampilan aplikasi corel draw 

 

2. Akan muncul lembar kerja kosong seperti tampilan berikut 

  
Gambar 4.2 

Gambar Tampilan lembar kosong pada new blank document 
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3. Mulai masukan desain berupa gambar dan teks ke dalam lembar kerja 

dengan tools yang ada di sebelah kiri. 

 
Gambar 4.3 

Gambar Tampilan desain berupa gambar dan teks 

 

4. Untuk menambah page atau halaman selanjutnya bisa di klik tanda tambah 

di bagian bawah seperti berikut 

 

 
Gambar 4.4 

Gambar Tampilan untuk menambah page atau halaman. 
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5. Desain kembali halaman kedua yang baru saja di tambahkan dengan 

menambah gambar dan teks 

 
Gambar 4.5 

Gambar Tampilan desain halaman kedua dengan menambah gambar dan teks 

6. Setelah semua desain selesai kemudian kita publish hasil desain kita dengan 

format pdf 

 
Gambar 4.6 

Gambar Tampilan desain yang sudah selesei  
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Gambar 4.7 

 Gambar Tampilan publish hasil desain kita dengan format pdf 

 b).  Penginstalan Web Publikasi 

Tahapan penginstalan web publikasi yaitu: 

1. Login pada panel hosting 

 
Gambar 4.8 

Gambar tampilan panel hosting 
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2. Pilih “Hosting Baru” untuk mendapatkan domain dan hosting website kita 

 

 
Gambar 4.9 

Gambar domain dan hosting website. 

 

 

3. Kelola hosting yang sudah didapat 

 

 
Gambar 4.10 

Gambar Kelola hosting yang sudah didapat 



83 

 

 

 

4. Pilih auto installer untuk menginstal website 

 

 
Gambar 4.11 

Gambar Tampilan auto installer untuk menginstal website 

5. Pilih CMS Wordpress untuk menginstal secara otomatis 

 

 
Gambar 4.12 

Gambar Tampilan CMS Wordpress untuk menginstal secara otomatis 
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6. Setelah berhasil terinstal maka akan muncul versi CMS yang telah terinstal 

seperti berikut 

 
Gambar 4.13 

Gambar Tampilan CMS yang telah terinstal 

7. Login ke admin panel untuk kelola tampilan dan konten website di alamat 

yang sudah terinstall CMS wordpres di alamat www.emagazine-

edu.esy.es/admin 

 

Gambar 4.14 

Gambar tampilan dan konten website di alamat yang sudah terinstall CMS 

wordpres di alamat www.emagazine-edu.esy.es/admin 

http://www.emagazine-edu.esy.es/admin
http://www.emagazine-edu.esy.es/admin
http://www.emagazine-edu.esy.es/admin
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8. Halaman admin panel untuk mengelola konten website dari menu, posting, 

hingga tampilan website 

 

 
Gambar 4.15 

Gambar Tampilan Halaman admin panel untuk mengelola konten website dari 

menu, posting, hingga tampilan website 

c).  Penginstalan Web Publikasi, Upload File Pdf Menjadi Flippingbook Online. 

1. Login ke penyedia layanan flippingbook online 

 
Gambar 4.16 

Gambar Tampilan login penyedia layanan flippingbook online 
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2. Setelah login kita upload file pdf yang sudah kita buat melalui corel draw 

tadi. 

 
Gambar 4.17 

Gambar upload file pdf yang sudah kita buat melalui corel draw 

3. Setelah proses upload selesai lalu kita copy kode script embed yang ada 

untuk kita upload di website yang sudah di buat. 

 

 
Gambar 4.18 

Gambar proses upload selesai kemudian, copy kode script embed 



87 

 

 

 

 

 

 
Gambar 4.19 

Gambar upload di website yang sudah di buat 

4. Kita paste di page e- magazine pada panel admin web yang sudah di buat 

tadi kemudian tinggal kita klik update untuk mempublikasikan e-magazine 

pada menu website kita. 

 

Gambar 4.20 

Gambar Tampilan update untuk mempublikasikan e-magazine pada menu 

website 
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5. Berikut merupakan hasil yang sudah dipublikasikan pada menu e-magazine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

G

Gambar 4.21 

                  Gambar Tampilan hasil yang sudah dipublikasikan pada menu e-magazine 

 

Tampilan full screen 

 
Gambar 4.22 

Gambar tampilan Full screen pada menu e-magazine. 
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d. Validasi Desain dan Uji coba  Terbatas 

Validasi desain pengembangan media e-magazine berbasis website dilakukan 

dengan menghadirkan beberapa pakar atau tenaga ahli yang sudah berpengalaman 

untuk menilai media pembelajaran yang telah dibuat oleh peneliti. Peneliti meminta 

penilaian dari dua orang ahli media, dua orang ahli materi, dua orang ahli bahasa   

dan  dua orang guru IPA biologi dari SMP N 2 Bandar Lampung sebagai penilai 

kelayakan produk.  

1). Hasil Validasi Desain oleh Ahli Media 

Tabel 4.1 

Hasil Validasi Desain oleh Ahli Media Produk Awal 

 
Aspek Yang Dinilai Jumlah tiap 

aspek 
Skor 

Maksimal 
Persentase Kriteria 

Aspek 

Pemrograman 
42 56 75%    Layak 

Aspek Tampilan 66 80 83% Sangat Layak 

Jumlah total 108 
Skor Maksimal 136 

Persentase 79% 
Kriteria  Layak 

         Sumber: Dokumentasi pribadi penelitia 

Tabel 4.2 

Hasil Validasi Desain oleh Ahli Media Produk Akhir 

 
Aspek Yang Dinilai Jumlah tiap 

aspek 
Skor 

Maksimal 
Persentase Kriteria 

Aspek 

Pemrograman 
51 56 91% Sangat Layak 

Aspek Tampilan 72 80 90% Sangat Layak 

Jumlah total 123 
Skor Maksimal 136 

Persentase 90% 
Kriteria Sangat Layak 

         Sumber: Dokumentasi pribadi penelitian 
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       Jumlah nilai pada validasi ahli media dari kedua ahli, pada aspek pemrograman 

pada produk awal oleh kedua validator adalah 42 dengan jumlah skor maksimal 56, 

sehingga diperoleh nilai persentasenya adalah 75%. Jumlah nilai pada validasi ahli 

media pada aspek tampilan adalah 66 dengan skor maksimal 80, sehingga diperoleh 

nilai persentasenya sebesar 83%. Hasil Validasi Desain Ahli Media dalam aspek 

tampilan dan aspek pemrograman dinyatakan layak. Jumlah nilai secara keseluruhan 

dari ahli media adalah 108 dan skor maksimal sebesar 136, maka persentase secara 

keseluruhan dari ahli media adalah 75% dengan kriteria layak. 

       Jumlah nilai pada validasi ahli media dari kedua ahli, pada aspek pemrograman 

pada produk akhir oleh kedua validator adalah 51 dengan jumlah skor maksimal 56, 

sehingga diperoleh nilai persentasenya adalah 91%. Jumlah nilai pada validasi ahli 

media pada aspek tampilan adalah 72 dengan skor maksimal 80, sehingga diperoleh 

nilai persentasenya sebesar 90%. Hasil Validasi Desain Ahli Media dalam aspek 

tampilan dan aspek pemrograman dinyatakan sangat layak. Jumlah nilai secara 

keseluruhan dari ahli media adalah 123 dan skor maksimal sebesar 136, maka 

persentase secara keseluruhan dari ahli media adalah 90% berdasarkan hasil tersebut 

maka validasi ahli media mengalami peningkatan antara produk awal dan akhir. 

Mengacu pada Tabel 3.10. Skala Kelayakan Media Pembelajaran, maka Tabel 4.2. 

Hasil Validasi Desain Ahli Media disimpulkan sangat layak dalam segi media. 

      Tabulasi hasil validasi oleh ahli media pada produk disajikan dalam bentuk 

diagram pada gambar 4.23 berikut ini:  

 



91 

 

 

 

                                                           Gambar 4.23 

       Diagram Tabulasi Hasil Validasi Desain oleh Ahli Media 

 

      Berdasarkan diagram tabulasi ahli media didapatkan hasil validasi pada 

persentase produk. Persentase pada produk awal pada aspek pemrograman media 

memperoleh persentase 75%, sedangkan aspek tampilan media memperoleh 

persentase 83%, dan pada produk akhir mengalami peningkatan yaitu pada aspek 

pemrograman memperoleh persentase 91% dan aspek tampilan 90%. 

2). Hasil Validasi Desain oleh Ahli Materi 

Tabel 4.3 

Hasil Validasi Desain oleh Ahli Materi Pada Produk Awal 

Aspek isi 
Jumlah tiap 

aspek 

Skor 

Maksimal 
Persentase Kriteria 

Kesesuaian materi dengan SK, KD 

Indikator dan Tujuan Pembelajaran 
21 32 66% 

Sangat  

Layak 

Kebenaran konsep materi 6 8 75% Layak 

Ketepatan cakupan materi 5 8 63% Layak 

Penyampaian materi yang urut 5 8 63% Layak 

Penyampaian materi yang urut 6 8 75% Layak 

Kesesuaian materi dengan 

pengembangan teknologi 
6 

                

8  
75% Layak 

Kesesuaian gambar untuk 

memperjelas materi 
6 8 75% Layak 

 Kesesuaian tingkat kesulitan dengan 

perkembangan kognitif siswa SMP 

kelas VII 

6 8 75% Layak 

Jumlah total                                                              51 

Skor Maksimal 80 

Persentase 64% 

Kriteria Layak 

75% 83%91% 90%

0%

50%

100%

Pemrograman Tampilan

Hasil Tabulasi Ahli Desain Ahli Media

Awal Akhir
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                                                             Tabel 4.4 

Hasil Validasi Desain oleh Ahli Materi Pada Produk Akhir 

Aspek isi 
Jumlah tiap 

aspek 

Skor 

Maksimal 
Persentase Kriteria 

Kesesuaian materi dengan SK, KD 

Indikator dan Tujuan Pembelajaran 
28 32 88% 

Sangat  

Layak 

Kebenaran konsep materi 6 8 75,% Layak 

Ketepatan cakupan materi 6 8 75,% Layak 

Penyampaian materi yang urut 6 8 75% Layak 

Penyampaian materi yang urut 6 8 75% Layak 

Kesesuaian materi dengan 

pengembangan teknologi 
6 

                

8  
75% Layak 

Kesesuaian gambar untuk 

memperjelas materi 
6 8 75% Layak 

 Kesesuaian tingkat kesulitan dengan 

perkembangan kognitif siswa SMP 

kelas VII 

6 8 75% Layak 

Jumlah total                                                              64 

Skor Maksimal 80 

Persentase 80% 

Kriteria Layak 

 

        Jumlah nilai dari kedua ahli materi dalam aspek kesesuaian materi dengan SK, 

KD dan Tujuan Pembelajaran pada produk awal adalah 21 dengan skor maksimal 32 

dan diperoleh persentase 66%, pada produk akhir nilai yang diperoleh  adalah 28 

dengan skor maksimal 32, maka diperoleh nilai persentasenya sebesar 88%. Jumlah 

nilai dari aspek kebenaran konsep materi pada produk awal dan akhir adalah 6 dan 

skor maksimal sebesar 8, maka nilai persentase dari aspek kebenaran konsep materi 

adalah 75%. Jumlah nilai dari aspek ketepatan cakupan materi pada produk awal 

adalah 5 dengan skor maksimal 8 maka persentase yang diperoleh adalah 63% 

kemudian mengalami peningkatan pada produk akhir yaitu nilai yang diperoleh 

adalah 6 dan skor maksimal sebesar 8, maka nilai persentase dari aspek ketepatan 

cakupan materi adalah 75%. Jumlah nilai dari aspek penyampaian materi yang urut 
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pada produk awal adalah 5 dengan skor maksimal 8 maka peresentase yang 

diperoleh yaitu 63%. Pada produk akhir nilai yang diperoleh adalah 6 dan skor 

maksimal sebesar 8, maka nilai persentase dari aspek penyampaian materi yang urut 

adalah 75%. Jumlah nilai dari aspek kesesuaian materi dengan pengembangan 

teknologi pada produk awal dan akhir  adalah 6 dan skor maksimal sebesar 8, maka 

nilai persentase dari aspek kesesuaian materi dengan pengembangan teknologi 

adalah 75%. Jumlah nilai dari aspek kesesuaian gambar untuk memperjelas materi 

pada produk awal dan akhir adalah 6 dan skor maksimal sebesar 8, maka nilai 

persentase dari aspek kesesuaian gambar untuk memperjelas materi adalah 75%. 

Jumlah nilai dari aspek kesesuaian tingkat kesulitan dengan perkembangan kognitif 

siswa SMP kelas VII pada produk awal dan akhir adalah 6 dan skor maksimal 

sebesar 8, maka nilai persentase dari aspek kesesuaian tingkat kesulitan dengan 

perkembangan kognitif siswa SMP kelas VII adalah 75%.  

Hasil validasi desain ahli materi dari aspek kesesuaian materi dengan SK, 

KD Indikator dan Tujuan Pembelajaran, aspek kebenaran konsep materi, aspek 

ketepatan cakupan materi, aspek penyampaian materi yang urut, aspek kesesuaian 

materi dengan pengembangan teknologi, aspek kesesuaian gambar untuk 

memperjelas materi, dan aspek kesesuaian tingkat kesulitan dengan perkembangan 

kognitif siswa SMP kelas VII dinyatakan layak. Jumlah nilai secara keseluruhan 

dari ahli materi adalah 64 dan skor maksimal sebesar 80, maka persentase secara 

keseluruhan dari ahli materi adalah 80,00%. Mengacu pada Tabel 3.10. Skala 
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Kelayakan Media Pembelajaran, maka Tabel 4.2. Hasil Validasi Desain Ahli Materi 

disimpulkan  layak dalam segi materi. 

      Tabulasi hasil validasi oleh ahli materi pada produk disajikan dalam bentuk 

diagram pada gambar 4.24 berikut ini:  

Gambar 4.24 

Diagarm Tabulasi Hasil Validasi Desain oleh Ahli Materi 

 

 
 

      Berdasarkan diagram tabulasi ahli materi didapatkan hasil validasi pada 

persentase produk. Hasil validasi desain ahli materi pada produk awal dari aspek 

kesesuaian materi dengan SK, KD Indikator dan Tujuan Pembelajaran memperoleh 

persentase 66% dan mengalami peningkatan pada produk akhir yaitu memperoleh 

persentase 88%, aspek kebenaran konsep materi memperoleh pada produk awal dan 

akhir memperoleh persentase 75%, aspek ketepatan cakupan materi pada produk 
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awal memperoleh persentase 63% dan pada produk akhir mengalami peningkatan 

yaitu memperoleh persentase 75%, aspek penyampaian materi yang urut pada 

produk awal memperoleh persentase 63% dan mengalami peningkatan pada produk 

akhir yaitu memperoleh persentase 75%, aspek kesesuaian materi dengan 

pengembangan teknologi pada produk awal dan akhir memperoleh persentase 75%, 

aspek kesesuaian gambar untuk memperjelas materi pada produk awal dan akhir 

memperoleh persentase 75%, dan aspek kesesuaian tingkat kesulitan dengan 

perkembangan kognitif siswa SMP kelas VII pada produk awal dan akhir 

memperoleh persentase 75%. 

3). Hasil Validasi Desain oleh Ahli Bahasa 

Tabel 4.5 

Hasil Validasi Desain oleh Ahli Bahasa Pada Produk Awal 

 
Aspek Yang Dinilai Jumlah tiap 

aspek 
Skor 

Maksimal 
Persentase Kriteria 

Bahasa 20 24 83% Sangat Layak 

Lugas 42 56 75% Layak 

Jumlah total 62 
Skor Maksimal 80 

Persentase 78% 
Kriteria Layak 

         

Tabel 4.6 

Hasil Validasi Desain oleh Ahli Bahasa Pada Produk Akhir 

 
Aspek Yang Dinilai Jumlah tiap 

aspek 
Skor 

Maksimal 
Persentase Kriteria 

Bahasa 21 24 88% Sangat Layak 

Lugas 53 56 95% Sangat Layak 

Jumlah total 74 
Skor Maksimal 80 

Persentase 93% 
Kriteria Sangat Layak 
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        Jumlah nilai dari kedua ahli bahasa pada aspek bahasa pada produk awal 

adalah 20 dengan jumlah skor maksimal 24, sehingga diperoleh nilai persentasenya 

adalah 83%, pada produk akhir diperoleh skor 21 dengan skor maksimal 24 shingga 

persentase yang diperoleh adalah 88%. Jumlah nilai pada validasi ahli bahasa pada 

aspek lugas pada produk awal adalah 42 dengan skor maksimal 56 , maka 

persentase yang diperoleh adalah 75%, dan pada produk akhir nilai yang diperoleh 

53 dengan skor maksimal 56, sehingga diperoleh nilai persentasenya sebesar 95%. 

Hasil Validasi Desain Ahli Bahasa dalam aspek bahasa dan aspek lugas dinyatakan 

sangat layak. Jumlah nilai secara keseluruhan dari ahli bahasa adalah 73 dan skor 

maksimal sebesar 80, maka persentase secara keseluruhan dari ahli bahasa adalah 

91%. Mengacu pada Tabel 3.10. Skala Kelayakan Media Pembelajaran, maka Tabel 

4.3. Hasil Validasi Desain Ahli Bahasa disimpulkan sangat layak dalam segi bahasa. 

      Tabulasi hasil validasi desain oleh ahli bahasa pada produk disajikan dalam 

bentuk diagram pada gambar 4.25 berikut ini: 

Gambar 4.25 

        Diagram Tabulasi Hasil Validasi Desain oleh Ahli Bahasa 
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       Berdasarkan diagram tabulasi validasi desain ahli bahasa didapatkan hasil 

validasi pada persentase produk. Hasil validasi desain ahli bahasa dari aspek bahasa 

pada produk  awal memperoleh presentase 83% dan pada produk akhir memperoleh 

88%, dan aspek lugas pada produk awal memperoleh memperoleh presentase 75%, 

kemudian pada produk akhir mrngalami peningkatan menjadi 95%. 

4). Hasil Validasi Soal Berpikir Kritis Pada Media 

Tabel 4.7 

Hasil Validasi Soal Berpikir Kritis Pada Media Produk Awal 

 
Aspek Yang Dinilai Jumlah tiap 

aspek 
Skor 

Maksimal 
Persentase Kriteria 

Aspek Materi 27 40 68% Layak 

Aspek Konstruksi 33 40 83% Sangat Layak 

Aspek Bahasa 30 40 75% Sangat Layak 

Jumlah total 90 
Skor Maksimal 120 

Persentase 75% 
Kriteria Layak 

   Tabel 4.7 

Hasil Validasi Soal Berpikir Kritis Pada Media Produk Akhir 

 
Aspek Yang Dinilai Jumlah tiap 

aspek 
Skor 

Maksimal 
Persentase Kriteria 

Aspek Materi 32 40 80% Layak 

Aspek Konstruksi 33 40 83% Sangat Layak 

Aspek Bahasa 36 40 90% Sangat Layak 

Jumlah total 101 
Skor Maksimal 120 

Persentase 84% 
Kriteria Sangat Layak 

 

      Jumlah nilai validasi soal berpikir kritis pada media oleh kedua validator dari 

aspek materi adalah 32 dengan skor maksimal 40, maka diperoleh nilai persentase 

sebesar 80%, Jumlah nilai validasi soal berpikir kritis pada media oleh kedua 
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validator dari aspek konstruksi adalah 33 dengan skor maksimal 40, dan diperoleh 

persentase sebesar 83%. Jumlah nilai validasi soal berpikir kritis pada media oleh 

kedua validator dari aspek bahasa adalah 36 dengan skor maksimal 40, maka 

diperoleh nilai persentase sebesar 90%. Hasil validasi soal berpikir kritis pada media 

dalam aspek bahasa dan aspek lugas dinyatakan sangat layak. Jumlah nilai secara 

keseluruhan dari kedua ahli adalah 101 dan skor maksimal sebesar 120, maka 

persentase secara keseluruhan dari kedua ahli  adalah 84% sehingga dinyatakan 

sangat layak untuk digunkan. 

      Tabulasi hasil validasi soal berpikir kritis pada media oleh kedua validator pada 

produk disajikan dalam bentuk diagram pada gambar 4.26 berikut ini: 

                                                             Gambar 4.26 

    Diagram Tabulasi Hasil Validasi Soal Berpikir Kritis Pada Media 

 

       Berdasarkan diagram tabulasi validasi soal berpikir kritis pada media oleh 

kedua validator didapatkan hasil validasi pada persentase produk. Hasil validasi soal 

berpikir kritis pada media pada produk awal dari aspek materi memperoleh 
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presentase 68% dan pada produk akhir memperoleh 80%, aspek konstruksi pada 

produk awal dan akhir  memperoleh presentase 83%, dan aspek bahasa pada produk 

awal  memperoleh 75% kemudian padaproduk akhir memperoleh persentase 90%. 

5). Penilaian Oleh Guru IPA Biologi. 

    Tabel 4.9 

Hasil Penilaian Guru IPA Biologi 

 
Aspek Yang Dinilai Jumlah 

tiap aspek 
Skor 

Maksimal 
Persenta

se 
Kriteria 

Perumusan Tujuan 

Pembelajaran 
31 32 97% Sangat Layak 

Kesesuaian Materi dengan 

KI, KD, Indikator, dan 

Tujuan pembelajaran 

30 32 94% Sangat Layak 

Aspek Kualitas 23 24 96% Sangat Layak 

Aspek Efektifitas 30 32 94% Sangat Layak 

Aspek penyajian 39 40 98% Sangat Layak 

Jumlah total 153 
Skor Maksimal 160 
Persentase 96% 
Kriteria Sangat Layak 

         Sumber: Dokumentasi pribadi penelitian 

       Jumlah penilaian oleh guru IPA biologi dari aspek perumusan tujuan 

pembelajaran sebesar 31 dengan skor maksimal 32, maka diperoleh nilai persentase 

sebesar 97%. Jumlah penilaian oleh guru IPA biologi dari aspek kesesuaian materi 

dengan kompetensi inti,kompetensi dasar, indikator, dan tujuan pembelajaran 

sebesar 30 dengan skor maksimal 32 sehingga diperoleh nilai persentase sebesar 

94%, aspek kualitas mendapat nilai 23 dengan skor maksimal 24, maka persentase 

yang diperoleh adalah 96%, aspek efektifitas mendapat nilai 30 dengan skor 

maksimal 32, maka diperoleh persentase 94%, aspek penyajian mendapat nilai 39 
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dengan skor maksimal 40, maka diperoleh persentase 98%. Hasil penilaian oleh 

guru IPA biologi dalam aspek perumusan tujuan pembelajaran, aspek kesesuaian 

materi dengan kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator dan tujuan 

pembelajaran, aspek kualitas, aspek efektifitas, dan aspek penyajian dinyatakan 

sangat layak. Jumlah nilai secara keseluruhan dari guru IPA biologi adalah 153 

dengan skor maksimal sebesar 160, maka persentase secara keseluruhan dari guru 

IPA biologi adalah 96%. Mengacu pada Tabel 3.10. Skala Kelayakan Media 

Pembelajaran, maka Tabel 4.5. Hasil penilaian guru IPA biologi disimpulkan sangat 

layak .  

       Tabulasi hasil penilaian guru IPA biologi pada produk disajikan dalam bentuk 

diagram pada gambar 4.27 berikut ini:  

                                                    Gambar 4.27 

            Diagram Tabulasi Hasil Penilaian Guru IPA Biologi 

 

92%

94%

96%

98%

97%

94%

96%

94%

98%

Perumusan Tujuan Pembelajaran

Kesesuaian Materi Dengan KI, KD

Aspek Efektifitas

Aspek Kualitas

Aspek Penyajian
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       Berdasarkan diagram tabulasi penilaian guru IPA biologi pada media oleh 

kedua validator didapatkan hasil validasi pada persentase produk. Hasil penilaian 

guru IPA biologi pada media dari aspek perumusan tujuan pembelajaran 97%, aspek 

kesesuaian materi dengan KI, KD, indikator dan tujuan pembelajaran 94%, aspek 

kualitas memperoleh 94%, aspek efektifitas 94%,dan aspek penyajian  memperoleh 

98%. 

6). Revisi Desain dari Para Ahli 

       Setelah desain produk divalidasi melalui penilaian ahli materi, ahli media, dan 

ahli bahasa peneliti melakukan revisi  terhadap  desain  produk. Meskipun desain 

produk e-magazine berbasis website pada materi klasifikasi tumbuhan mendapat 

penilaian layak dan sangat layak dari seluruh ahli, tetapi produk e-magazine 

berbasis website ini tetap direvisi atau diperbaiki berdasarkan  masukan masukan  

ahli  tersebut. Saran atau masukan  untuk  perbaikan dapat dilihat pada tabel berikut 

ini:  

a) Revisi Desain dari Ahli Media 

       Hasil validasi yang diberi saran perbaikan oleh ahli media digunakan sebagai 

perbaikan e-magazine berbasis website yaitu: 
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Gambar 4.28 

Perbaikan Produk E-Magazine Oleh Ahli Media 

 

Sebelum revisi Setelah revisi 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Keterangan: pada produk awal sebelum revisi dilakukan perbaikan pada 

menu  kajian kurikulum yang berisi tentang Kompetensi Inti, 

Kompetensi Dasar, Tujuan Pembelajaran, dan Indikator 

Pembelajaran yaitu produk awal penulisannya tidak 

menggunakan sentuhan warna sehingga terlihat mempunyai 

kesan yang biasa saja, kemudian dilakukan perbaikan yaitu 

pada produk yaitu pada penulisan kajian kurikulum 

diberikan sentuhan warna. 
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Sebelum Revisi Setelah Revisi 

 

 

 

 
Keterangan: pada produk awal sebelum revisi, dilakukan perbaikan yaitu 

pada menu panduan penggunaan,pada produk awal menu 

panduan penggunaan berwarna hitam putih. Pada produk 

setelah revisi menu panduan penggunaan memiliki 

background warna. 

 

 
 

 

 
 

Keterangan: pada produk awal sebelum revisi, dilakukan perbaikan yaitu 

pada menu about, pada produk awal menu about di desain 

tanpa menggunakan warna dan animasi. Pada produk setelah 

revisi menu about lebih menarik karena diberikan sentuhan 

warna dan animasi. 

 

b). Revisi Desain dari Ahli Materi 

Hasil validasi yang diberi saran perbaikan oleh ahli materi digunakan sebagai 

perbaikan e-magazine berbasis website yaitu: 
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Gambar 4.29 

Perbaikan Produk E-Magazine Oleh Ahli Materi 

 

Sebelum revisi Setelah revisi 

 

 
 

 

  

Keterngan:  pada produk awal sebelum revisi dilakukan perbaikan yaitu 

terdapat  kesalahan dalam penulisan nama ilmiah yaitu 

spongariu yang seharusnya ditulis spongarium. Pada produk 

setelah direvisi telah dilakukan perbaikan yaitu spongariu 

menjadi sporangium. 

 

 
 

 

 

Keterangan: pada produk awal sebelum revisi terdapat kesalahan 

penulisan yaitu pada bagian ciri-ciri tumbuhan paku tetapi 

pada sub bab tumbuhan paku peneliti menulis ciri-ciri 

tumbuhan lumut, kemudian perbaikan juga dilakukan dengan 

penambahan gambar tumbuhan paku tujuannya yaitu agar 

visualisasi pada gambar lebih sempurna. 
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Sebelum Revisi Setelah Revisi 

 

 
 

 

 

Keterangan:  perbaikan dilakukan pada penulisan judul yaitu „Habitat dan 

cara hidup tumbuhan  pteridophyta (paku)” di produk awal 

setiap kata menggunakan huruf kecil, dan dilakukan 

perbaikan menjadi “Habitat Dan Cara Hidup Tumbuhan  

Pteridophyta (Paku)” pada produk revisi yaitu 

menggunakan huruf kapital pada setiap penulisan kata pada 

judul, hal tersebut dilakukan yaitu agar terdapat ciri yang 

berbeda pada setiap penulisan judul. 

 

 
 

 

 

Keterangan: perbaikan yang dilakukan yaitu penambahan gambar, pada 

gambar produk awal gambar daun sporofil dan tropofil 

sangat kurang divisualisasikan, dan pada produk setelah 

revisi telah di tambahkan gambar daun tropofil dan sporofil 

sehingga terlihat jelas perbedaan kedua daun tersebut 

perbaikan tersebut dilakukan agar peserta didik nantinya 

lebih memahami perbedaan kedua daun tersebut dengan 

melihat tampilan yang ada pada gambar sehingga produk ini 

nantinya akan memiliki kebermanfaatan yang maksimal. 



106 

 

 

 

Sebelum Revisi Setelah Revisi 

 

 
 

 

 

Keterangan: perbaikan dilakukan yaitu perbaikan dalam tata letak 

penulisan judul gambar “Gambar Strobilus”, pada produk 

awal judul gambar terletak diatas gambar,dan dilakukan 

perbaikan yaitu pada produk setelah revisi judul gambar 

“Gambar Strobilus” terletak dibawah gambar itu sendiri. 

 

 
 

 

 

Keterangan: perbaikan dilakukan yaitu perbaikan dalam penulisan sistem 

klasifikasi yaitu pada tingkat kerajaan, pada produk awal 

tertulis tingkat kerajaan menggunakan bahasa “Kingdom”, 

dan pada produk setelah revisi penulisan sistem klasifikasi 

pada tingkat kerajaan menggunakan bahasa “Regnum”. 
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c). Revisi Desain Ahli Bahasa 

Hasil validasi yang diberi saran perbaikan oleh ahli bahasa digunakan sebagai 

perbaikan e-magazine berbasis website yaitu: 

Gambar 4.30 

Perbaikan Produk E-Magazine Oleh Ahli Bahasa 

 

Sebelum revisi Setelah revisi 

 

 

 

 
Keterangan: perbaikan dilakukan yaitu pada letak gambar kurikulum, 

pada produk awal gambar kurikulum berada diatas dan 

huruf “k” tertutup oleh gambar bunga. Pada produk setelah 

revisi kurikulum berada di bawah. 

 

 

 

 
Keterangan: perbaikan dilakukan yaitu pada menu E-Magazine, pada 

produk awal penulisan pada menu e-magazine yaitu” E-

Magazine”. Pada produk setelah revisi mendapat tambahan 

kata biologi sehingga menjadi “E-Magazine Biologi” 
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d). Revisi Soal Berpikir Kritis Pada Media 

     Validator  dari soal berpikir kritis memberikan perbaikan yaitu pada 

penggunaan kalimat yang tepat, kesesuaian soal dengan indikator berpikir kritis, 

pemilihan gambar yang mendukung untuk di jadikan soal dan penggunaan tandan 

tanda baca yang tepat pada soal. 

e). Revisi Desain dari Guru IPA Biologi 

Validator dari guru IPA biologi tidak memberikan banyak kritikan maupun 

saran. Guru IPA biologi hanya mengkritik kesalahan pada penulisan materi karena 

terjadi salah penulisan.  

 

7). Uji Coba Lapangan Pendahuluan atau Terbatas 

Setelah produk mengalami tahap validasi oleh ahli media, ahli materi, ahli 

bahasa, selanjutnya dilakukan uji coba tahap pertama yaitu uji coba terbatas. Uji 

coba terbatas dimaksudkan untuk memperoleh gambaran tentang kualitas media 

pembelajaran yang dikembangkan. Uji coba terbatas dilakukan terhadap peserta 

didik kelas VII di SMP  N 2 Bandar Lampung sebanyak 12 orang. Hasil uji coba 

terbatas mendapatkan presentase 81% dengan kriteria sangat layak. 

e). Revisi Hasil Uji Coba Lapangan Terbatas 

Pada uji coba lapangan terbatas tidak terlalu banyak ditemukan kritik dan saran 

dari peserta didik. Beberapa dari peserta didik menilai bahwa gambar yang terdapat 

pada produk kurang jelas, sehingga gambar terlihat buram, kemudian ukuran 

gambar yang terdapat pada produk kurang besar sehingga kurang jelas terlihat, 
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kemudian kritik dan saran yang diberikan yaitu agar bahasa dalam produk lebih 

dipersingkat kembali agar mudah dipahami. Tanggapan ini menjadi masukan bagi 

peneliti sehingga produk direvisi dengan memperbaiki resolusi, dan ukuran gambar. 

Kritik lainnya adalah materi pada produk ini ditambah sehingga tidak hanya 

membahas tentang tumbuhan, tetapi juga hewan. Karena keterbatasan peneliti, 

tanggapan ini tidak dijadikan bahan revisi oleh peneliti. Menurut para peserta didik 

pada uji coba lapangan terbatas, produk yang dikembangkan sudah cukup bagus dan 

memuaskan. Kritik dan saran yang belum dapat direvisi oleh peneliti diharapkan 

akan menjadi pertimbangan oleh peneliti berikutnya yang akan melakukan 

penelitian dengan tema serupa. 

f).  Uji Coba Produk Secara Lebih Luas 

Setelah produk mengalami tahap validasi oleh ahli media, ahli materi, ahli 

bahasa kemudian dilakukan uji coba terbatas dan dilakukan perbaikan pada resolusi 

gambar dalam produk, maka tahap selanjutnya adalah uji coba kelompok lebih luas, 

tujuan dilakukan uji coba skala luas adalah untuk mengetahui respon peserta didik 

terhadap produk dan mengetahui bagaiamana kelayakan produk e-magazine 

berbasis website untuk memeberdayakan kemampuan berpikir kritis pada materi 

klasifikasi tumbuhan kelas VII SMP. Uji coba ini dilakukan pada peserta didik kelas 

VII  di SMP N 2 Bandar Lampung sebanyak 47 orang. Hasil uji coba lebih luas 

memperoleh presentase 89% yang artinya memenuhi kriteria sangat layak. 

Tabulasi uji coba produk e-magazine dapat dilihat pada gambar 4.31 berikut 

ini:  
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                                                              Gambar 4.31 

                                      Diagram Tabulasi Uji Coba Produk 

 

Berdasarkan gambar diagram 4.31 dapat diketahui bahwa uji coba produk e-

magazine berbasis website sebagai media pembelajaran IPA Biologi untuk 

memeberdayakan kemampuan berpikir kritis pada skala terbatas mendapatkan 

presentase 81% dan memenuhi kriteria sangat layak, dan pada uji coba produk e-

magazine berbasis website sebagai media pembelajaran IPA Biologi untuk 

memeberdayakan kemampuan berpikir kritis pada skala luas mengalami 

peningkatan yaitu mendapatkan presentase 89% dan memenuhi kriteria sangat 

layak.  

       Setelah dilakukan uji coba skala luas maka diperoleh nilai presentase peserta 

didik dalam mengerjakan soal dengan menggunakan indikator berpikir kritis. Nilai 

presentase yang diperoleh yaitu 71%, hasil ini menunjukkan peningkatan nilai 

berpikir kritis peserta didik setelah menggunakan media e-magazine berbasis 

website, dibandingkan dengan nilai peserta didik sebelum menggunakan media e-

magazine berbasis website yang hanya memperoleh presentase 37,33%. 

76%

78%

80%

82%

84%

86%

88%

90%

81%

89%

Uji Coba Skala Terbatas Uji Coba Skala Luas



111 

 

 

 

       Berdasarkan nilai presentase yang diperoleh peserta didik diatas dapat 

dikatakan bahwa melalui e-magazine berbasis website ini kemampuan berpikir kritis 

peserta didik meningkat. Dan menurut guru IPA biologi disekolah mengatakan 

bahwa e-magazine berbasis website yang dikembangkan oleh peneliti dapat 

meningkatkan kemampuan berpikir kritis peserta didik karena e-magazine berbasis 

website disusun sedemikian. 

g. Revisi Hasil Uji Coba Lebih Luas 

Revisi hasil uji coba lebih luas merupakan tahapan terakhir dalam penelitian 

pengembangan ini. Pada hasil uji coba lebih luas ditemukan kritik dan masukan dari 

peserta didik agar menambahkan game, musik dan bermacam-macam tema menarik 

pada produk. Masukan ini tidak dapat dijadikan bahan revisi karena keterbatasan 

peneliti dalam mengembangkan produk. Masukan dari peserta didik ini diharapkan 

dapat menjadi masukan bagi peneliti selanjutnya.  

Meski demikian, nilai kelayakan pada produk media pembelajaran e-magazine 

berbasis website untuk memberdayakan kemampuan berpikir kritis pada uji coba 

lebih luas mendapat penilaian sangat layak dari peserta didik, dengan persentase 

yang cukup tinggi yaitu 89%. Hasil ini menunjukkan bahwa media pembelajaran 

berupa e-magazine berbasis website untuk memberdayakan kemampuan berpikir 

kritis layak untuk dijadikan media pembelajaran IPA Biologi untuk peserta didik 

kelas VII SMP. 
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B. Pembahasan  

      Pendidikan adalah usaha sadar dan sistematis, yang dilakukan orang orang yang 

diserahi tanggung jawab untuk mempengaruhi peserta didik agar mempunyai sifat 

dan tabiat sesuai dengan cita cita pendidikan oleh karena itu pendidikan diharapkan 

benar-benar diarahkan untuk menjadikan peserta didik mampu mencapai proses 

pendewasaan dan kemandirian. Pada hakikatnya pendidikan dimaksudkan untuk 

menciptakan situasi bagi peserta didik agar dapat belajar atas dorongan sendiri 

untuk mengembangkan bakat, pribadi, dan potensi-potensi lainnya secara optimal ke 

arah yang lebih positif serta merupakan proses untuk membantu peserta didik dalam 

mengembangkan dirinya, sehingga mampu menghadapi setiap perubahan yang 

terjadi. Pendidikan yang bermutu disemua aspek kehidupan merupakan tuntunan 

masyarakat diera global.
1
 

       Peran pendidik adalah mengaktualkan yang masih potensial, dan 

mengembangkan lebih lanjut apa yang baru sedikit atau baru sebagian teraktualisasi, 

semaksimal mungkin sesuai dengan kondisi yang ada. Siswa juga memiliki 

kemampuan untuk tumbuh dan berkembang sendiri. Dalam interaksi pendidikan 

siswa tidak selalu harus diberi atau dilatih, mereka dapat mencari, menemukan, 

memecahkan masalah dan melatih dirinya sendiri. Kemampuan setiap siswa tidak 

sama, sehingga ada yang betul-betul dapat dilepaskan untuk mencari, menemukan 

                                                 
1
 Supriyo, “Pengaruh Buku Teks dan Cetak Terhadap Hasil Belajar  di SMA N 1 Marga 

Tiga  Kabupaten Lampung Timur Pada Kelas XII IPS Thun Pelajaran 2013/2014”. ( Jurnal Promosi 

Pendidikan Ekonomi UM Metro, ISSN:2442-9449 Vol-3.N0.1) .2015, h. 83-92 
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dan mengembangkan sendiri, tetapi ada juga yang membutuhkan banyak bantuan 

dan bimbingan dari orang lain terutama pendidik.
2
 

Proses pendidikan berlangsung dalam suatu proses yang disebut dengan belajar, 

belajar merupakan kegiatan yang berproses dan menjadi unsur fundamental bagi 

berlangsungnya proses pendidikan ,hal ini berarti bahwa tercapainya sebuah tujuan 

pendidikan bergantung pada proses belajar yang dialami oleh setiap peserta didik.
3
 

Setiap individu dalam memperoleh ilmu pengetahuan harus melalui beberapa tahap 

atau proses, salah satu diantaranya yaitu melalui proses pembelajaran.   

Proses pembelajaran merupakan suatu sistem yang memiliki beberapa beberapa 

komponen diantaranya adalah tujuan, materi, metode, evaluasi dan media.
4
 Proses 

pembelajaran bersifat formal dan non formal. Proses belajar di sekolah 

diselenggarakan secara formal melalui interaksi antara murid, guru, petugas 

perpustakaan, kepala sekolah, bahan serta materi pelajaran dan berbagai sumber 

belajar serta fasilitas –fasilitas yang ada.
5
 Sedangkan pembelajaran non formal bisa 

didapatkan dilingkungan sekitar. Seperti telah disebutkan diatas bahwa proses 

                                                 
2
 I Made Wirasana Jagantara, “Putu Budi Adnyana, Ni Luh Putu Manik Widiyanti, 

“Pengaruh Model Pembelajaran Berbasis Proyek (Project Based Learning) Terhadap Hasil Belajar 

Biologi Ditinjau Dari Gaya Belajar Siswa SMA”. (e-Journal Program Pascasarjana Universitas 

Pendidikan GaneshaProgram Studi IPA, Volume 4 (2014), h. 2 
3
 Rulis Hidayatussaadah, Sukarni Hidayati,”Identifikasi Kesulitan Belajar Siswa Pada 

Materi Archaebacteriadan Eubacteria Di Sma Negeri 1 Muntilan”,(Jurnal Pendidikan Biologi 

FMIPA UNY Vol 5 No 7). Tahun 2016 
4
 Anggun Zuhaida, Sri, Haryani, “Penyusunan Asesmen Meta Kognisi Calon Guru Kimia 

Melalui Pembelajaran Berbasis Masalah”. (Jurnal Pendidikan  Sains Universitas Muhammadiyah 

Semarang, Vol 0 2 N0 01). Maret 2014. 
5
 Sukinah, “Meningkatkan Aktivitas Dan Hasil Belajar Siswa Kelas Viii-D Smp Negeri33 

Surabaya Dalampelajaran Matematika Melalui Media Berbantuan Komputer”, (E-Jurnal Dinas 

Pendidikan Kota Surabaya, Volume 3 ISSN : 2337-325). 
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pembelajaran membutuhkan media dan sumber belajar sebagai bahan ajar dalam 

pendidikan untuk mencapai tujuan. 

Media merupakan salah satu faktor yang mendukung keberhasilan proses 

pembelajaran di sekolah karena dapat membantu proses penyampaian informasi dari 

guru kepada siswa ataupun sebaliknya. Media pembelajaran adalah segala bentuk 

sarana dan saluran yang digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi 

belajar yang bertujuan instruksional dari sumber pesan kepada penerima pesan 

sehingga dapat merangsang fikiran, perasaan, perhatian, serta minat penerima pesan 

sedemikian rupa sehingga proses belajar terjadi.
6
 

 Penggunaan media secara kreatif dapat memperlancar dan meningkatkan 

efesiensi pembelajaran sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Pengertian 

media bervariasi menurut para ahli. Media adalah berbagai jenis komponen dalam 

lingkungan siswa yang dapat merangsangnya untuk belajar.  Sementara Asosiasi 

Pendidikan Nasional di Amerika mendefinisikan media dalam lingkup pendidikan 

sebagai segala benda yang dapat dimanipulasi, dilihat, didengar, dibaca atau 

dibicarakan beserta instrumen yang dipergunakan untuk kegiatan tersebut. Oleh 

karena itu media dapat didefenisikan sebagai sesuatu yang dapat digunakan untuk 

                                                 
6
Didik Purwanto,“Pengembangan Media Komik Ipa Terpadu Tema Pencemaran Air 

Sebagai Media Pembelajaran Untuk Siswa Smp Kelas Vii” (Jurnal Pendidikan Sains e-

Pensa.Volume 01 Nomor 01 Tahun 2013, 71-76  Universitas Negeri Surabaya). 
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menyampaikan pesan dan dapat merangsang pikiran dan perasaan siswa sehingga 

timbul motivasi untuk belajar.
7
 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran 

merupakan salah satu komponen yang sangat penting dalam proses pembelajaran, 

hal tersebut yang menjadi salah satu dasar peniliti melakukan pengembangan sebuah 

media yaitu berupa majalah elektronik berbasis website atau sering disebut dengan 

e-magazine  berbasis website. 

Media pembelajaran e-magazine  berbasis website dikemas dalam bentuk online 

yang dapat diakses menggunakan gadget seperti laptop dan smartphone, pada 

umumnya yang kita ketahui bahwa majalah adalah media yang berbentuk cetak, 

seperti pengertian dari majalah yaitu media komunikasi masa dalam bentuk cetak 

yang tidak perlu diragukan lagi peranan dan pengaruhnya terhadap pembacanya dan 

termasuk dalam media pembelajaran dua dimensi. Majalah menurut Rahdinal, 

majalah adalah sebuah media publikasi atau terbitan secara berkala yang memuat 

artikel – artikel.
8
 Majalah juga merupakan komunikasi yang menyajikan informasi 

secara dalam, tajam, dan memiliki nilai aktualitas yang lebih lama dibandingkan 

dengan surat kabar, tabloid, serta menampilkan gambar yang lebih banyak dan 

                                                 
7
 Sahrul Saehana,” Pengembangan Media Pembelajaran Interaktif Berbasis Komputer Untuk 

Siswa Smp Kelas Viii. (E-Jurnal Mitra Sains, Volume 3 Nomor 1). Januari 2015  
8
 Jalilah Rahmastuti Nurjanah Dkk, “Pengembangan Media Pembelajaran Interaktif E- 

Magazine Pada Materi Pokok Dinamika Rotasi untuk SMA Kelas XII”.  (Jurnal 

Materi dan Pembelajaran Fisika (JMPF) Volume 4 Nomor 1 2014 ISSN : 2089-6158) . 
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majalah merupakan media yang paling simpel organisasinya, relatif mudah 

mengelolanya, serta tidak membutuhkan modal yang banyak.
9
 

Pada penelitian, peneliti mengembangkan media pembelajaran berupa majalah 

elektronik atau sering disebut dengan e-magazine. Majalah elektronik (bahasa 

inggris: electronic magazine; disingkat e-magazine) adalah versi elektronik dari 

majalah karena berbasis listrik. Majalah elektronik tidak lagi menggunakan bahan 

bahu kertas untuk menuliskan artikel-artikelnya seperti majalah pada umumnya, 

melainkan dalam bentuk file digital.
10

 Media pembelajaran e-magazine termasuk 

dalam kategori media pembelajaran berbasis e –learning, sesuai dengan definisi e –

learning adalah pembelajaran yang dilakukan dengan media komputer atau 

elektronik untuk mendukung perangkat pembelajaran.
11

 Majalah elektronik atau 

sering disebut dengan e-magazine dapat diakses melalui media elektronik seperti 

laptop, handphone, blackberry, android, iPhone, iPad, dan teknologi lainnya.
12

 

Pengunaan website pada produk e-magazine adalah sebagai publikasi sehingga 

produk e-magazine dapat diakses dimana saja dan kapan saja. Seperti kita tahu 

bahwa website adalah suatu situs atau dapat diartikan sebagai kumpulan halaman 

                                                 
9
 Destri Gri Gerliani, Feature Pada Rubrik Lorong-lorong Kota Kembang di Harian Umum 

Galamedia”(Studi Kualitatif Analisis Wacana Teks Dengan Menggunakan Model Van Dijk 

Mengenai Feature Pada Rubrik Lorong-lorong Kota Kembang di HU Galamedia). (Skripsi  

Jurnalistik Mahasiswa Universitas Islam Bandung). 
10

 Novita Iriyana Sangian, DKK “Rancang Bangun E-magazineUniversitas Sam Ratulangi”. 

(E-journal Teknik Informatika,Volume 4,No. 1 (2014), ISSN : 2301-8364, Fakultas Teknik, 

Universitas Sam Ratulangi Manado –95115). 
11

 R.Hafid Hardiyanto, Herman Dwi Surjono, Pengembangan Dan Implementasi E-Learning 

Menggunakan Moodle Dan Vicon Untuk Pelajaran Pemrograman WEB DI SMK. (Jurnal 

Pendidikan Vokasi Volume 6, N0 1, Februari 2016(43-53). 
12

 Deden Pradeka,” Pembuatan Electronic Magazine Menggunakan Tampilan Edisi Online 

(Studi Kasus Di Pkm Sentra Universitas Widyatama”).  (Laporan Tugas Akhir Program Study 

Sistem Informasi Universitas Widyatama.) 
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yang menampilkan data teks, data gambar diam atau gerak, data animasi, suara, 

video, dan atau gabungan dari semuanya baik yang bersifat statis maupun dinamis 

yang membentuk satu ragkaian bangunan saling terkait dimana masing-masing 

dihubungkan dengan jaringan-jaringan halaman (hyperlink).
13

 Website merupakan 

sebuah halaman yang berisi informasi yang dapat dilihat jika komputer terkoneksi 

dengan internet. Dengan adanya website, semua orang didunia bisa mengelola dan 

mendapatkan informasi dengan berbagai sumber yang tersedia di internet. Dengan 

peran website sebagai publikasi setiap peserta didik dapat mengakses e-magazine  

dari mana saja dan kapan saja.  

Pemilihan majalah dalam bentuk elektronik disesuaikan dengan perkembangan 

ilmu pengetahuan dan teknologi dalam dunia pendidikan yang sangat pesat sehingga 

dibutuhkan media yang mengikuti perkembangan zaman. Hal ini diperkuat pakar 

pendidikan Marc Prensky yang mengatakan” I have found for them is Digital 

Natives. Our students today are all natives speakers of the digital language of 

computers, video games, and the internet. So what does that make the rest of us ? 

those of us who were not born into the digital wolrd but have, at some later point in 

our lives, become facinated by and adopted many or most aspects of the new 

technology are, and always willbe compared to them Digital Imigrant”.
14

  Dari 

pernytaan diatas dapat diartikan bahwa “ada dua generasi yaitu digital natives dan 

                                                 
13

Anggiani Septima Riyadi, DKK, “Perancangan Sistem Informasi Berbasis Website 

Subsistem Guru Disekolah Pesantren Persatuan Islam 99 Rancabango” . (Jurnal Algoritma Sekolah 

Tinggi Teknologi Garut). 
14

 Marc Prensky,” Digital Natives Digital Imigrants”. From The Horizon (MCB University 

Prees, Vol. 9 N0. 5 October 2001). 
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digital immigrants. Digital natives merupakan generasi yang lahir pada era digital, 

sedangkan digital immigrants adalah generasi yang lahir sebelum  era digital tetapi 

kemudian tertarik, lalu  mengadopsi hal baru dari teknologi tersebut. Generasi 

digital natives lebih banyak mengisi kehidupan dengan penggunaan komputer, 

video games, digital music players, video cams, cell phone dan berbagai macam 

perangkat permainan yang diproduksi di abad digital”.  

Kemudian didukung dengan teori Tersa Ryberg mengenai e-magazine yaitu 

“The magazine industry is making a transition towards digital media. With the hope 

to the new generation tablet computers, like the iPad”
15

 ,maksud dari kutipan diatas 

yaitu “Majalah mengalami perubahan ke dalam media digital Dengan harapan 

generasi baru yaitu majalah dapat diakses  menggunakan  komputer, tablet  dan 

iPad”. Dengan demikian dapat diketahui bahwa saat ini kita berada pada era digital 

native sehingga pemilihan media e-magazine berbasis website sesuai dengan 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini.  

Pada media e-magazine  berbasis website terdapat menu evaluasi, dimana 

evaluasi yang terdapat di dalamnya menggunakan indikator kemampuan berpikir 

kritis. Kemampuan berpikir kritis perlu dikembangkan dalam pembelajaran di 

sekolah karena merupakan kunci untuk memecahkan masalah, sejalan dengan 

tantangan yang harus dihadapi siswa diabad 21 yaitu siswa harus menjadi 

                                                 
15

 Tersa Ryberg, “The Future Of The Digital Magazine” (Master’s Thesis in Media 

Technology (30 ECTS credits) at the Media Management Master ProgrammeRoyal Institute of 

Technology year 2010 Supervisor was Christopher Rosenqvist, SSE Examiner was Nils Enlund 

TRITA-CSC-E 2010:140ISRN-KTH/CSC/E--10/140-SE ISSN-1653-5715). 
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pembelajar yang mandiri, berpikir kritis dan kreatif, serta berani mengambil 

resiko.
16

  

Berpikir kritis merupakan bagian dari kemampuan berpikir. Berpikir kritis 

mengaktifkan kemampuan melakukan analisis dan evaluasi bukti. Duron, Limbach, 

dan Waugh mengkategorikan berpikir kritis sebagai kemampuan yang mencakup 

kemampuan analisis, sintesis dan evaluasi pada taksonomi Bloom, sehingga berpikir 

kritis tergolong kemampuan berpikir tingkat tinggi. Kemampuan berpikir kritis 

tersebut dapat dikembangkan melalui pendidikan dengan cara pengajaran yang 

tepat. Keterampilan berpikir kritis di sekolah sangat diperlukan untuk 

mempersiapkan generasi muda yang mampu mengambil keputusan yang baik dan 

menjadi pemikir yang matang, sehingga mampu membawa bangsa ke arah yang 

lebih baik.
17

 

Scriven dan Paul menyatakan bahwa keterampilan berpikir kritis sangat penting 

dikembangkan karena siswa dapat lebih mudah memahami konsep, peka terhadap 

masalah yang terjadi sehingga dapat memahami dan menyelesaikan masalah, dan 

mampu mengaplikasikan konsep dalam situasi yang berbeda Beberapa hasil 

penelitian menunjukkan bahwa berpikir kritis ternyata mampu menyiapkan peserta 

didik berpikir pada berbagai disiplin ilmu, serta dapat dipakai untuk pemenuhan 

                                                 
16

 Prihatiningsih, Siti Zubaida, “Kemampuan Berpikir Kritis Siswa SMP Pada Materi 

Klasifikasi Makhluk Hidup”. (Jurnal Pros Semnas Pendidikan IPA Pascasarjana UM Vol 1, 2016, 

ISBN:978-602-9286-212). 
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Fachrurozi , “Penerapan Pembelajaran Berbasis Masalah Untuk Meningkatkan 

Kemampuan Berpikir Kritis Dan Komunikasi Matematika Siswa Sekolah Dasar”. (Jurnal pendidika 

MIPA Indonesia, Vol.4, No.3).  2014.h.91 
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kebutuhan intelektual dan pengembangan potensi peserta didik, karena dapat 

menyiapkan peserta didik untuk menjalani karir dan kehidupan nyatanya. Lebih 

lanjut, Chiras mengungkapkan bahwa berpikir kritis yang dipelajari dalam kelas 

sains juga mempengaruhi hidup siswa jauh setelah mereka meninggalkan 

pendidikan formal mereka dengan memberikan alat dimana mereka dapat 

menganalisa sejumlah besar isu yang akan mereka hadapi dalam kehidupan mereka 

sehari hari.
18

 

       Indikator kemampuan berpikir kritis yang digunakan pada media e-magazine  

berbasis website yaitu menggunakan ahli dari Ennis yang terdiri dari 5 indikator 

yaitu: Memberikan pejelasan sederhana, Membangun keterampilan dasar, Membuat 

inferensi, Membuat penjelasan lebih lanjut, Mengatur strategi dan teknik.
19

 

       Proses pengembangan e-magazine  berbasis website dikembangkan 

menggunakan metode penelitian dan pengembangan, yaitu sebuah penelitian yang 

digunakan untuk menghasilkan suatu produk. Serupa dengan penelitian yang telah 

dilakukan oleh Destri Liyani,
20

 dan penelitian yang dilakukan oleh Balada Rangsing 

,Subeki
21

, penelitian ini juga dilakukan dalam tujuh tahapan, yaitu: studi 

                                                 
18

 Neni Hasanunidah, “Keterampilan Berpikir Kritis Siswa Smp Pada Pembelajaran 

Ekosistem Berbasis Konstruktivisme Menggunakan Media Maket”. (Universitas 

Lampung.Jl.Prof.Dr.Soemantri Brojonegoro.N0.1 Bandar Lampung.) 
19

 Muh Tanwil, Liliasari, Berpikir Kompleks Dan Implementasinya Dalam Pembelajaran 

IPA (Makasar:Universitas Negeri Makasar,2013),h. 8  
20

  Destri Riyani, “Pengembangan Majalah Biomagz Sebagai Alternatif Sumber Belajar 

Mandiri pada Mata Pelajaran Biologi untuk Siswa SMA/MA Kelas X”. (skripsi Mahasiswa 

Pendidikan Biologi Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga). 
21

  Balada Rangsing, Subeki, “Pengembangan Bahan Ajar Fisika Berbasis Majalah Siswa 

Pintar Fisika (MSPF) Pada Pembelajaran IPA di SMP.”. (Jurnal Pendidikan Fisika, Vol,4, No, 3, 

Desember 2015). 
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pendahuluan, perencanaan penelitian , pengembangan desain, uji coba lapan  gan 

terbatas, revisi hasil uji coba lapangan terbatas, uji coba produk secara lebih luas 

dan revisi hasil uji coba lapangan lebih luas. Seharusnya, penelitian dan 

pengembangan menurut teori Borg & Gall ini dilakukan dalam sepuluh tahapan, 

tetapi dalam penelitian ini hanya dilakukan sampai pada tahap ketujuh, karena pada 

penelitian ini peneliti hanya mencari respon terhadap kelayakan produk yang 

dikembangkan. Adapun faktor yang melatar belakangi penyederhanaan tersebut 

yaitu: 

1. Keterbatasan Waktu. 

Penyederhanaan pengembangan menjadi tujuh tahapan dilakukan karena 

adanya keterbatasan waktu. Mengingat jika pengembangan ini dilakukan dengan 

sepuluh tahapan diperlukan waktu dan proses yang relatif lama serta panjang. Oleh 

karena itu, melalui penyederhanaan menjadi tujuh tahapan ini, diharapkan penelitian 

pengembagan ini bisa selesai dengan waktu yang relatif efesien tetapi tetap efektif 

dalam proses dan hasilnya. 

2. Keterbatasan Biaya. 

Penyederhanaan dilakukan karena adanya keterbatasan biaya dalam 

pengembangan  produk pada penelitian ini, maka penelitian ini disederhanakan 

menjadi tujuh tahapan. Mengingat jika pengembangan pada penelitian ini dilakukan 

dengan sepuluh tahapan memerlukan biaya yang relatif besar. Oleh karena itu 

melalui penyederhanaan menjadi tujuh tahapan diharapkan pengembangan produk 

pada penelitian ini bisa selesai dengan kalkulasi biaya yang relative terjangkau. 
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Pengembangan e-magazine  berbasis website dimulai dengan studi 

pendahuluan, yaitu tahapan penelitian pendahuluan dan pengumpulan informasi 

terhadap pengembangan produk yang dilakukan. Studi pendahuluan terdiri dari 

studi lapangan dan studi pustaka. Kegiatan studi lapangan dilakukan dalam bentuk 

observasi, wawancara terhadap guru pengampu mata pelajaran IPA biologi dan 

penyebaran angket serta penyebaran soal berpikir kritis, sedangkan studi pustaka 

dilakukan dengan mencari teori dan materi yang mendukung serta berkaitan dengan 

pengembangan desain e-magazine  berbasis website pada materi klasifikasi 

tumbuhan. 

Hasil dari studi lapangan diketahui bahwa proses pembelajaran kelas VII di 

SMP Negeri 2 Bandar Lampung menunjukkan bahwa: guru atau pendidik kesulitan 

untuk menjelaskan dan memberikan pemahaman kepada siswa pada materi dengan 

objek kajian yang jarang atau sulit dijumpai siswa salah satunya adalah  materi 

klasifikasi tumbuhan, yaitu pada bagian bryophyta dan pterydophyta, media 

pembelajaran yang digunakan, disekolah terdiri dari laptop, papan tulis, power point 

dan buku cetak meskipun sarana dan prasarana memadai, media dengan basis online 

belum digunakan salah satu contohnya adalah e-magazine berbasis website, dari 

hasil angket yang disebar diketahui bahwa hampir semua peserta didik sudah 

memiliki gadget seperti laptop dan smartphone yang dapat digunakan untuk 

mengakses internet, artinya peserta didik dapat memanfaatkan gadget seperti leptop 

dan smartphone yang dimiliki untuk melaksanakan pembelajaran. Namun yang 
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sangat disayangkan adalah hanya beberap peserta didik yang sering menggunakan 

gadget atau leptopnya untuk proses pembelajaran. 

Hasil studi pustaka dari silabus pembelajaran IPA biologi
22

 menunjukkan 

bahwa materi Klasifikasi Tumbuhan merupakan materi yang beragam berupa teori 

dan praktik, dalam materi klasifikasi tumbuhan terdapat materi yang sulit untuk di 

jumpai para peserta didik dalam kehidupan sehari-hari yaitu kelompok tumbuhan 

bryophyta dan pterydophyta, maka diperlukan media pembelajaran yang bisa 

mendukung kegiatan belajar dimana media tersebut dapat memberikan pengalaman 

langsung kepada peserta didik, sehingga peserta didik dapat memahami materi yang 

disampaikan. Hasil study pustaka lain yang dikutip dari jurnal Jalilah Rahmastuti 

Nurjanah 
23

 menujukkan bahwa e-magazine merupakan sebuah media kompleks 

yang bisa digunakan untuk mendukung pelaksanaan proses pembelajaran.  

Setelah tahap pengumpulan informasi kemudian dilanjutkan dengan tahapan 

perencanaan penelitian. Pada tahap perencanaan penelitian dirumuskan tujuan 

penelitian yaitu untuk mengembangkan sebuah produk e-magazine sebagai media 

pembelajaran yang dapat mendukung proses pembelajaran. Selain itu, tujuan 

penelitian lain adalah untuk menguji kelayakan produk e-magazine yang 

dikembangkan.  

Kegiatan selanjutnya adalah merancang dan memperkirakan kebutuhan dana, 

tenaga dan waktu yang dibutuhkan selama proses penelitian. Dalam penelitian ini, 
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 Silabus SMP N 2 Bandar Lampung Materi Dunia Tumbuhan Tahun Ajaran 2016/2017. 
23

  Jalilah Rahmastuti Nurjanah, Op. Cit., h. 2. 
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peneliti juga harus merumuskan kualifikasi peneliti dan bentuk-bentuk 

partisipasinya dalam penelitian. Tahapan perencanaan ini dilakukan agar proses 

penelitian dan pengembangan e-magazine berbasis website untuk memberdayakan 

kemampuan berpikir kritis pada meteri klasifikasi tumbuhan berjalan dengan terarah 

dan sistematis. Perencanaan penelitian ini juga untuk memperkirakan dan 

mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi selama proses 

penelitian. 

Setelah tahap pengumpulan informasi dan perencanaan penelitian, dilanjutkan 

dengan tahapan yang sangat penting yaitu pengembangan desain produk e-magazine 

berbasis website. Pada tahap pengembangan desain inilah banyak menyita waktu, 

karena harus mengumpulkan materi terlebih dahulu dari berbagai sumber dan 

membuat desain aplikasi dari awal sampai akhir. Pada tahap ini peneliti bekerja 

sama dengan seorang rekan ahli teknologi, karena pengembangan produk e-

magazine berbasis website ini membutuhkan keterampilan khususnya bidang 

teknologi. 

Tahap Validasi adalah salah satu tahapan penting yang dilakukan dalam 

pengembangan desain. Validasi merupakan proses penlaian yang dilakukan oleh 

validator. Penilaian dilakukan oleh ahli media, ahli materi, ahli bahasa, validator 

soal berpikir kritis, dan guru IPA biologi agar mengetahui kelayakan produk yang 

dikembangkan dan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan terhadap media 

pembelajaran e-magazine berbasis website untuk memberdayakan kemampuan 

berpikir kritis pada materi klasifikasi tumbuhan yang dikembangkan.  
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Validasi terhadap desain media dilakukan oleh dua orang ahli media dalam 

satu tahapan. E-magazine berbasis website divalidasi oleh dua orang ahli media agar 

lebih banyak pendapat dan saran yang didapatkan untuk perbaikan desain media. 

Validasi ahli media dilakukan untuk mengisi lembar angket penilaian pada masing-

masing aspek penilaian yang terdiri dari 2 aspek dan masing-masing aspek terdapat 

beberapa pernyataan.  Validasi desain media dilakukan dalam satu tahapan karena 

penilaian dari ahli media sudah menyatakan bahwa desain e-magazine berbasis 

website sudah layak. Selain itu, desain media tidak terlalu banyak revisi, saran yang 

diberikan oleh ahli media yaitu mengubah tampilan dan background pada menu 

panduan penggunaan, menu kajian kurikulum, dan menu abaout, untuk diberikan 

sentuhan warna sehingga tidak perlu dilakukan pengulangan validasi. 

Berdasarkan penilaian oleh ahli media mendapatkan persentase sebesar 90% 

dengan kriteria sangat layak. Di dalam terdapat dua komponen kelayakan yaitu 

pemrograman, dan tampilan. Komponen pemrograman mendapatkan persentase 

sebesar 91% dengan kriteria sangat layak. Pada komponen tampilan mendapatkan 

persentase sebesar 90% dengan kriteria sangat layak. 

Setelah divalidasi oleh ahli media, produk e-magazine berbasis website pada 

materi klasifikasi tumbuhan juga divalidasi oleh ahli materi. Validasi ahli materi 

dilakukan oleh dua orang dosen jurusan pendidikan biologi UIN Raden Intan 

Lampung. Validasi ahli materi dilakukan untuk mengisi lembar angket penilaian 



126 

 

 

 

pada masing-masing aspek penilaian yang terdiri dari 7 aspek dan masing-masing 

aspek terdapat beberapa pernyataan. 

Validasi oleh ahli materi dilakukan dalam satu tahap satu tahapan karena 

penilaian dari ahli materi sudah menyatakan bahwa produk e-magazine berbasis 

website sudah layak, dengan catatan melakukan revisi, saran yang diberikan oleh 

ahli materi yaitu memperbaiki penulisan spongariu menjadi sporangium, 

memperbaiki judul pada ciri-ciri paku, menambahkan gambar paku asli pada 

bagian-bagian tumbuhan paku, penambahan gambar sporofil dan tropofil, dan 

memperbaiki tata nama pada penulisan ilmiah. 

Berdasarkan penilaian oleh ahli materi, mendapatkan persentase kelayakan 

sebesar 80% dengan kriteria layak, didalamnya terdapat komponen kesesuaian 

materi dengan SK, KD dan Tujuan Pembelajaran mendapatkan presentase 88% 

dengan kriteria sangat layak,  komponen kebenaran konsep materi mendapatkan 

presentase 75% dengan kriteria layak. komponen ketepatan cakupan materi 

mendapatkan presentase 75% dengan kriteria layak. komponen penyampaian materi 

yang urut mendapatkan presentase 75% dengan kriteria layak. komponen kesesuaian 

materi dengan pengembangan teknologi mendapatkan presentase 75% dengan 

kriteria layak. komponen kesesuaian gambar untuk memperjelas materi 

mendapatkan presentase 75% dengan kriteria layak. komponen kesesuaian tingkat 

kesulitan dengan perkembangan kognitif siswa SMP kelas VII mendapatkan 

presentase 75% dengan kriteria layak.  
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      Selanjutnya dilakukan validasi oleh ahli bahasa validasi bahasa dilakukan oleh 

dua orang dosen UIN Raden Intan Lampung. Validasi ahli bahasa dilakukan untuk 

mengisi lembar angket yang sama untuk kedua dosen ahli bahasa, penilaian 

dilakukan pada masing-masing aspek penilaian yang terdiri dari 2 aspek dan 

masing-masing aspek terdapat beberapa pernyataan. Validasi oleh ahli bahasa 

dilakukan dalam satu tahap karena penilaian dari ahli bahasa menyatakan bahwa 

produk e-magazine berbasis website sudah  sangat layak, dengan memberikan 

catatan sedikit revisi, saran dari ahli bahasa yaitu memperbaiki gambar pada cover 

karena menutupi tulisan kurikulum, kemudian menambah penulisan menu magazine 

dengan kata biologi. 

Berdasarkan penilaian oleh ahli bahasa mendapatkan persentase sebesar 91% 

dengan kriteria sangat layak. Didalam terdapat dua komponen kelayakan yaitu 

kebahasan, dan lugas. Komponen kebahasaan mendapatkan persentase sebesar 83% 

dengan kriteria sangat layak dan komponen lugas mendapatkan persentase sebesar 

95% dengan kriteria sangat layak. 

Bersamaan dengan validasi ahli materi dan ahli media dan ahli bahasa juga 

dilakukan validasi yaitu soal dengan indikator berpikir kritis validasi dilkukan oleh 

dua orang dosen jurusan pendidikan biologi UIN Raden Intan Lampung. Validasi 

soal berpikir kritis dilakukan untuk mengisi lembar angket yang sama untuk kedua 

dosen ahli bahasa, penilaian dilakukan pada masing-masing aspek penilaian yang 

terdiri dari 3 aspek dan masing-masing aspek terdapat beberapa pernyataan. 

Validasi soal berpikir kritis dilakukan dalam satu tahap karena penilaian dari 
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validator  menyatakan bahwa produk e-magazine berbasis website sudah  sangat 

layak, dengan memberikan catatan sedikit revisi, saran yang diberikan validator  

yaitu memperbaiki ukuran gambar, dan penulisan. 

Berdasarkan penilaian validator, soal berpikir kritis mendapat  persentase 

sebesar 84% dengan kriteria sangat layak. Didalam terdapat tiga komponen 

kelayakan yaitu materi , konstruksi dan bahasa. Komponen materi mendapatkan 

persentase sebesar 80% dengan kriteria sangat layak, komponen konstruksi 

mendapatkan persentase sebesar 83% dengan kriteria sangat layak dan komponen 

bahasa mendapatkan 90% dengan kriteria sangat layak. 

Setelah divalidasi oleh ahli materi, ahli media, ahli bahasa, dan validasi soal 

berpikir kritis,kemudian dilakukan dengan penilaian guru IPA Biologi. Penilaian 

Guru sangat diperlukan dalam pengembangan e-magazine berbasis website untuk 

memberdayakan kemampuan berpikir kritis klasifikasi tumbuhan ini, hal ini 

dilakukan karena media pembelajaran ini nantinya akan digunakan dalam proses 

belajar mengajar oleh guru untuk siswa. Dimana menurut Abdul Majid guru adalah 

orang yang bertugas membantu murid untuk mendapatkan pengetahuan sehingga ia 

dapat mengembangkan potensi yang dimiliki.
24

  

E-Magzine termasuk dalam media visual, fungsi media pembelajaran visual 

bagi siswa menurut Levie dkk (dalam Arsyad) antara lain : (1) fungsi etensi yaitu 

media visual dapat menarik dan mengarahkan perhatian siswa untuk berkonsentrasi 

                                                 
24

 Abdul Majid, Perencanaan Pembelajaran. (Bandung: PT Remaja Rosda karya, 2011), h. 
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dalam isi pelajaran yang disampaikan, (2) media visual dapat mempengaruhi emosi 

serta mempengaruhi siswa dalam mengambil keputusan, (3) fungsi kognitif yaitu 

media visual yang diberikan dapat dipahami dan diingat oleh siswa dengan mudah, 

(4) fungsi kompensatoris yaitu media visual yang memberikan konteks untuk 

memahami teks dan membantu siswa yang lemah dalam membaca.
25

 

Penilaian  guru dilakukan oleh dua orang guru IPA biologi di SMP N 2 

Bandar Lampung. Validator I merupakan guru IPA biologi di kelas VII 1 . Validator 

II merupakan IPA guru biologi di kelas VII 4. Penilaian guru IPA biologi dilakukan 

untuk mengisi lembar angket yang sama untuk kedua guru, penilaian dilakukan 

pada masing-masing aspek penilaian yang terdiri dari 5 aspek  dan masing-masing 

aspek terdapat beberapa pernyataan.  Validasi guru biologi dilakukan dalam satu 

tahap karena penilaian guru IPA biologi menyatakan bahwa produk e-magazine 

berbasis website sudah  sangat layak. 

Berdasarkan penilaian guru IPA biologi, produk e-magazine berbasis website 

mendapatkan presentase 96% dengan kriteria sangat layak, didalam terdapat 

beberapa komponen yaitu perumusan tujuan pembelajaran, kesesuaian materi 

dengan KI, KD, indikator dan tujuan pembelajaran, kualitas, efektifitas dan 

penyajian. komponen perumusan tujuan pembelajaran memperoleh nilai persentase 

sebesar 97% dengan kriteria sangat layak, komponen kesesuaian materi dengan 

kompetensi inti,kompetensi dasar, indikator, memperoleh nilai persentase sebesar 

94% dengan kriteria sangat layak, komponen kualitas memperoleh presentase 96% 

                                                 
25

 Azhar Arsyad, Media Pembelajaran, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), h. 17 



130 

 

 

 

dengan kriteria sangat layak, komponen efektifitas memperoleh persentase 94% 

dengan kriteria sangat layak, dan komponen penyajian memperoleh persentase 98% 

dengan kriteria sangat layak. 

Tingginya penilaian dari guru IPA biologi disebabkan karena desain media 

sudah dilakukan perbaikan terlebih dahulu berdasarkan saran dari para ahli media 

dan ahli materi dan ahli bahasa. Selain itu, guru biologi menganggap bahwa produk 

emagazine berbasis website untuk memberdayakan kemampuan berpikir kritis 

sangat menarik. Validasi terhadap  guru IPA biologi ini merupakan validasi terakir 

setelah validasi ahli media dan ali materi dan ahli bahasa. 

Pada tahap validasi inilah peneliti banyak mendapatkan kritik dan saran dari 

para validator ahli, baik ahli media, ahli materi maupun guru biologi. Kritik dan 

saran dari para ahli dan guru IPA biologi digunakan sebagai revisi e-magazine 

berbasis website untuk memberdayakan kemampuan berpikir kritis. Tujuan 

melakukan revisi adalah agar rancangan e-magazine berbasis website untuk 

memberdayakan kemampuan berpikir kritis dapat dinyatakan layak dan digunakan 

sebagai media pembelajaran pada proses pembelajaran IPA biologi di sekolah, 

khususnya pada materi klasifikasi tumbuhan. 

Kritik dan saran dari para validator ahli bahasa meliputi: (1) perubahan pada 

menu tampilan magazine agar menambahkan kalimat biologi sehingga menjadi 

magazine biologi. penambahan kalimat tersebut bertujuan untuk lebih 

menspesifikkan produk yang dikembangkan, (2) pengubahan pada cover e-

magazine yaitu pada gambar kurikulum, pada produk awal gambar dan tulisan 
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kurikulum tertutupi dengan gambar bunga sehingga diperlukan perbaikan agar 

tulisan kurikulum dapat terbaca dan terlihat utuh. 

Saran dan kritikan dari ahli materi meliputi: (1) memperbaiki dalam kesalahan 

penulisan yaitu spongariu yang seharusnya ditulis sporangium, (2) memperbaiki 

kesalahan penulisan dalam ci-ciri tumbuhan paku  karenapenulis menulis ciri-ciri 

tumbuhan lumut. (3) menambahkan gambar asli tumbuhan paku pada bagian-bagian 

tumbuhan paku, tujuaannya agar peserta didik dapat lebih jelas melihat gambar dan 

memahami gambar tersebut, (4) perbaikan dilakukan pada penulisan judul yaitu 

„Habitat dan cara hidup tumbuhan  pteridophyta (paku)” di produk awal setiap kata 

menggunakan huruf kecil, dan dilakukan perbaikan menjadi “Habitat Dan Cara 

Hidup Tumbuhan  Pteridophyta (Paku)” pada produk revisi yaitu menggunakan 

huruf kapital pada setiap penulisan kata pada judul, hal ini bertujuan agar 

memperjelas pada judul apa yang dibahas, (5) perbaikan dilakukan yaitu perbaikan 

dalam tata letak penulisan judul gambar “Gambar Strobilus”, pada produk awal 

judul gambar terletak diatas gambar,dan dilakukan perbaikan yaitu pada produk 

setelah revisi judul gambar “Gambar Strobilus” terletak dibawah gambar itu sendiri, 

perbaikan ini dilakukan yaitu agar konsisten dalam penulisan dari awal yang ada di 

dalam produk (6) memperbaiki penulisan pada sistem klasifikasi pada tingkat 

kerajaan dimana kingdom diganti dengan regnum, karena jika kingdom untuk 

menunjukkan kerajaan pada dunia hewan. 

Berdasarkan kritik dan saran dari ahli media, yaitu: (1) menambahkan warna 

background pada menu panduan penggunaan karena produk awal menu panduan 
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penggunaan berwarna hitam putih. Pada produk setelah revisi menu panduan 

penggunaan memiliki background warna. (2) dilakukan perbaikan yaitu pada menu 

about, pada produk awal menu about di desain tanpa menggunakan warna dan 

animasi. Pada produk setelah revisi menu about lebih menarik karena diberikan 

sentuhan warna dan animasi. (3)  dilakukan perbaikan pada menu  kajian kurikulum 

yaitu produk awal penulisannya tidak menggunakan sentuhan warna. Produk setelah 

revisi telah dilakukan perbaikan yaitu pada penulisan kajian kurikulum diberikan 

sentuhan warna. Tujuan perbaikan oleh ahli media adalah agar pada menu awal 

tampilan pada produk menarik peserta didik, karena adanya sentuhan variasi tulisan 

dan warna. 

Saran dan kritik pada soal berpikir kritis yang diberikan validator meliputi: (1) 

memperbaiki penulisan khususnya penggunaan tanda baca pada penulisan soal. (2) 

memperbaiki ukuran gambar pada soal agar jangan terlalu kecil, tujuannya agar 

gambar bisa terlihat jelas oleh peserta didik. (3) memperbaiki kalimat perintah yang 

digunakan pada soal tujuannya yaitu agar kalimat perintah sesuai dengan indikator 

berpikir kritis ennis. 

Setelah desain e-magazine berbasis website untuk memberdayakan kemampuan 

berpikir kritis pada materi klasifikasi tumbuhan direvisi sesuai dengan kritik dan 

masukan dari para ahli, maka desain produk diuji cobakan ke lapangan. Uji coba 

lapangan dilakukan dalam dua tahapan, yaitu uji coba terbatas dan uji coba lebih 

luas. Uji coba terbatas dilakukan pada 12 orang peserta didik kelas VII  SMP N 2 
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Bandar Lampung. Uji coba terbatas dilakukan dengan tujuan agar peneliti 

mendapatkan gambaran kualitas media sebelum diujicobakan pada tahap lebih luas. 

Pada uji coba terbatas, emapat dari dua belas peserta uji coba memberikan 

penilaian sangat layak pada produk e-magazine berbasis website. Sementara delapan  

orang peserta memberikan penilaian layak. Persentase penilaian yang diberikan oleh 

seluruh peserta uji coba terbatas diatas adalah 81%. sehingga media dinyatakan 

sangat layak. 

Setelah uji coba terbatas hanya dilakukan sedikit revisi pada produk karena 

pada uji coba lapangan terbatas mendapat respon positif. Kemudian uji coba 

dilanjutkan pada responden yang lebih luas. Uji coba lebih luas dilakukan terhadap 

47 orang peserta didik kelas VII SMP N 2 Bandar Lampung. Hasil uji coba 

lapangan lebih luas mengalami peningkatan 7% dari uji coba lapangan terbatas 

menjadi 89% sehingga produk e-magazine berbasis website dinyatakan sangat layak 

untuk digunakan.  

Pada uji coba skala luas juga diketahui bahwa dalam mengerjakan soal dengan 

indikator kemampuan berpikir kritis nilai peserta didik meningkat yaitu memperoleh 

presentase 71%, hasil ini menunjukkan peningkatan nilai berpikir kritis peserta 

didik setelah menggunakan media e-magazine berbasis website, dibandingkan 

dengan nilai peserta didik sebelum menggunakan media e-magazine berbasis 

website yang hanya memperoleh presentase 37,33%. Hal ini membuktikan bahwa 

media e-magazine berbasis website  sebagai media pembelajaran IPA biologi untuk 
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memberdayakan kemampuan berpikir kritis berhasil memberdayakan kemampuan 

berpikir kritis peserta didik.  

Setelah dilakukan uji coba skala luas selanjutnya yaitu melakukan revisi uji 

coba skala luas pada hasil uji coba lebih luas ditemukan kritik dan masukan dari 

peserta didik agar menambahkan game, musik dan bermacam-macam tema menarik 

pada produk. Masukan ini tidak dapat dijadikan bahan revisi karena keterbatasan 

peneliti dalam mengembangkan produk. Masukan dari peserta didik ini diharapkan 

dapat menjadi masukan bagi peneliti selanjutnya. 

Desain media pembelajaran e-magazine berbasis website ini didesain untuk 

menyajikan materi mengenai klasifikasi tumbuhan, meliputi: (1) Ciri-ciri umum 

dunia tumbuhan, tumbuhan lumut, tumbuhan paku, tumbuhan berbiji; (2) 

kelompok-kelompok tumbuhan lumut, tumbuhan paku, tumbuhan berbiji; (3) 

habitat, organ reproduksi, cara hidup tumbuhan lumut, tumbuhan paku, tumbuhan 

berbiji. Produk e-magazine berbasis website ini mengutamakan adanya gambar pada 

setiap kelompok tumbuhan yang dijelaskan yang terkadang tidak disediakan oleh 

buku pegangan peserta didik dalam pembelajaran. Selain materi klasifikasi 

tumbuhan, evaluasi pada produk e-magazine berbasis website dihadirkan sebagai 

pelengkap. 

Berdasarkan hasil pada studi pustaka, materi klasifikasi tumbuhan merupakan 

materi pada bab klasifikasi makhluk hidup. Pengembangan produk e-magazine 

berbasis website ini hanya terbatas pada klasifikasi tumbuhan karena materi 

klasifikasi makhluk hidup yang terlalu banyak. Materi yang dimuat pada produk 
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yaitu mengenai tumbuhan lumut, tumbuhan paku, tumbuhan biji yang meliputi 

gymnospermae dan angiospermae serta tumbuhan dikotil dan monokotil.  

Pengembangan berbagai media pembelajaran berbasis website sudah sangat 

berkembang pada saat ini. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh 

Rinaldi Dwi Anggoro, Muhammad.Ali M.T dan kawan-kawan yang menunjukkan 

peningkatan hasil belajar peserta didik akibat penggunaan media pembelajaran 

berbasis website.
26

. Penelitian sebelumnya juga dilakukan oleh Aninditha Chyntia 

Putri yang menunjukkan peningkatan adversety quotient pada peserta didik dengan 

menggunakan media berbasis website.
27

 Pada penelitian ini juga diharapkan agar 

peserta didik lebih berminat mengikuti pembelajaran dan lebih mudah memahami 

materi. Website dipilih sebagai basis media pembelajaran karena website memiliki 

keunggulan yaitu sebagai publikasi secara online sehingga media yang dibuat 

dengan menggunakan website dapat diakses kapan saja dan dimana saja. Setelah 

semakin banyaknya pengembangan media pembelajaran menggunakan website 

diharapkan penggunaan media berbasis website oleh peserta didik maupun guru 

dapat lebih optimal. 

       Desain media pembelajaran e-magazine  berbasis website ini merupakan sebuah 

produk yang dikembangkan sebagai bentuk media pembelajaran yang memfasilitasi 

                                                 
26

  Rinaldi Dwi Anggoro, Muhammad.Ali M.T, “Pengembangan Media Pembelajaran 

Berbasis Website Pada Mata Pelajaran Programmable Logic Controler. (Tugas Akhir Progam Study 

Teknik Mekatronika). 
27

 Aninditha Chyntia Putri, “Pengembangan Media Pembelajaran Fisika Berbasis Web 

Untuk Meningkatkan Adversity Quotient Peserta Didik.  (Prosiding Seminar Nasional Fisika E-

Journal SNF 2015 Vol 1V Oktober 2015 p-ISSN: 2339-0654 e-ISSN: 2476-9398 Universitas Negeri 

Jakarta). 
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peserta didik untuk belajar secara mandiri tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu 

sehingga dapat diakses dimana saja dan kapan saja dengan perangkat gadget 

mereka. Media pembelajaran e-magazine berbasis website pada materi klasifikasi 

tumbuhan ini belum pernah dikembangkan.  

Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Jalilah rahmastuti nurjanah, e-

magazine dikembangkan pada Flipbook tetapi tidak menggunakan basis website 

yang disave dalam bentuk html sehingga bersifat online melainkan  disave dalam 

bentuk exe yang disimpan dalam bentuk CD dan tidak bisa diakses secara online.
28

 

Selain itu, pengembangan e-magazine berbasis website sudah pernah dilakukan oleh 

Wahyudi dan Ifa setephane di SMK N 3 Pakuyumbuh, tetapi  hanya sebagai 

resource sharing e-magazine  atau sebagai media untuk memudahkan menyebarkan 

informasi kepada peserta didik dalam proses pembelajaran
29

 Theresia Intan Putri 

Hertiana juga pernah melakukan penelitian mengenai e-magazine berbasis website 

tetapi sebagai bentuk  publik relation sebagai media untuk memuat informasi-

informasi terkini di lingkungan kampus.
30

 

Produk e-magazine berbasis website memiliki beberapa manfaat yang lebih 

dibandingkan dengan media lainnya yang bersifat konvensional, dikarenakan 

produk ini dikemas dan diakses menggunakan gadget seperti laptop dan smartphone 

                                                 
28

  Jalilah Rahmastuti Nurjanah, Op. Cit., h. 1. 
29

  Wahyudi , Ifa setephane, “ Pengembangan Resource Sharing E-Magazine Pada SMKN 3 

Payakumbuh Menggunakan Bahasa Pemrograman Php”.  (Jurnal Sains dan Informatika,  

Development Resource Sharing e-Magazine,Program Study Sistem Informasi, STMIK Indonesia 

Padang, ISSN:2459-9549, e-ISSN:2502-096X). 
30

  Theresia Intan Putri Hertiana, “Penggunaan  E-Magazine Sebagai Bentuk Publik Relation 

2.0 Bagi Humas Perguruan Tinggi”.  (Jurnal Kajian Komunikasi , Volume 2, No 1).  Juni 2014 
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yang praktis dan cenderung lebih disukai oleh peserta didik. Peserta didik lebih 

tertarik melakukan proses pembelajaran klasifikasi tumbuhan dengan media e-

magazine berbasis website  dibandingkan dengan menggunakan buku. Selain mudah 

untuk diakses dan dibawa, produk magazine berbasis website juga dilengkapi 

dengan latihan soal mandiri, yaitu soal dengan menggunakan indikator berpikir 

kritis dari Ennis. 

Selain kelebihan yang dimiliki produk e-magazine berbasis website juga 

memiliki kekurangan yaitu hanya dapat diakses oleh peserta didik yang memiliki 

gadget seperti leptop atau smartphone , hanya dapat diakses jika gadget terkoneksi 

dengan jaringan internet. 

Pada produk e-magazine berbasis website yang dikembangkan memiliki 

karakteristik yaitu: 

1. Media e-magazine berbasis website mudah digunakan, media e-magazine 

berbasis website yang dikembangkan oleh peniliti memiliki beberapa 

komponen yang terdiri dari (1) menu home, (2) menu panduan penggunaan, 

(3) menu kajian kurikulum, (4) menu magazine biologi, (5)menu evaluasi, 

(6) menu about. Setelah mengalami beberapa tahapan validasi dan revisi 

terbukti e-magazine berbasis website mudah digunakan dengan memperoleh 

presentase 100% penilaian dari ahli media dan guru IPA biologi dan 89% 

dari peserta didik dengan kriteria sangat layak. 

2. Media e-magazine berbasis website dapat melatih kemandirian belajar 

peserta didik, dengan media e-magazine berbasis website yang 
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dikembangkan peserta didik dapat belajar dimana saja dan kapan saja tidak 

hanya terbatas dikelas dan tidak harus di dampingi guru, dan setelah 

mengalami beberapa tahapan validasi oleh beberapa ahli dan melakukan 

revisi terbukti media e-magazine berbasis website dapat melatih 

kemandirian belajar peserta didik dengan memperoleh presentase 89% dari 

ahli media, 100% penilaian dari guru IPA biologi, dan 90% dari peserta 

didik dengan kriteria sangat layak. 

3. Media e-magazine berbasis website sesuai dengan perkembangan teknologi, 

karakteristik ini di dukung oleh teori Marc Prensky dan Tersa Ryberg yang 

sudah di paparkan sebelumnya, dan terbukti setelah melakukan validasi dan 

revisi dengan ahli materi bahwa kesesuaian materi dan media dengan 

perkembangan teknologi memperoleh presentase 75% dengan kriteria layak. 

4. Media e-magazine berbasis website menggunakan indikator berpikir kritis 

Ennis, pada media e-magazine berbasis website yang dikembangkan 

terdapat menu evaluasi, dan menu evaluasi tersebut dibuat dengan 

menggunakan indaktor berpikir kritis dengan tujuan untuk memberdayakan 

kemampuan berpikir kritis peserta didik, dan terbukti setelah menggunakan 

produk e-magazine berbasis website nilai peserta didik memperoleh 

presentase 71% hasil tersebut meningkat dibandingkan sebelum peserta 

menggunakan media e-magazine berbasis website yaitu memperoleh 

37,33%, hal tersebut menunjukkan bahwa e-magazine berbasis website 

dapat memberdayakan kemampuan berpikir kritis peserta didik. 
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      Pada proses pengembangan produk e-magazine berbasis website, peneliti 

menemukan hambatan-hambatan, diantaranya adalah  

1. Kurangnya keterampilan dalam menguasai pembuatan produk. Pembuatan 

desain produk e-magazine berbasis website sangatlah rumit sehingga hanya 

orang-orang tertentu yang menguasai program teknologi yang dapat 

membuatnya.  

2. Kapasitas produk yang didesain tidak terlalu besar membuat produk belum 

dilengkapi dengan video, berbagai macam tema, daya dukung musik, animasi 

dan game edukatif.  

3. Kapasitas produk didesain tidak terlalu besar agar mudah untuk mengaksesnya 

dan tidak memerlukan waktu yang lama dalam membuka produk produk e-

magazine berbasis website.  

       Hambatan-hambatan ini diharapkan nantinya dapat diatasi oleh peneliti-peneliti 

selanjutnya yang ingin mengembangkan e-magazine berbasis website sebagai media 

pembelajaran IPA Biologi . Sesuai dengan skala Likert mengenai standar kelayakan 

media pembelajaran, batas minimum persentase kelayakan media pembelajaran 

adalah 60%.
31

 Maka dengan hasil penilaian yang diperoleh berdasarkan validasi 

oleh ahli media, ahli materi, ahli bahasa, guru biologi dan peserta didik, dapat 

                                                 
31

Andi Darussalam,”Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Web Interaktif (Blog) 

Untuk Meningkatkan Motivasi Belajar  Pada Mata pelajaran Pemasaran Online Kompetensi Dasar 

merancang Website (Studi Pada Siswa Kelas X Tata Niaga SMK Negeri 2 Nganjuk)”. (Skripsi 

Mahasiwa Program Studi Pendidikan Tata Niaga, Jurusan Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi, 

Universitas Negeri Surabaya). 
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disimpulkan bahwa produk media e-magazine berbasis website layak digunakan 

sebagai media pembelajaran IPA biologi materi klasifikasi tumbuhan.   
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BAB V 

 KESIMPULAN DAN SARAN 

  

A. Kesimpulan 

Kesimpulan dari penelitian pengembangan ini adalah : 

1. Pengembangan e-magazine berbasis website sebagai media pembelajaran IPA 

biologi untuk memberdayakan kemampuan berpikir kritis dikembangkan 

memiliki karakteristik (1) mudah digunakan, (2) media e-magazine berbasis 

website dapat melatih kemandirian belajar peserta didik, (3) media e-

magazine berbasis website sesuai dengan perkembangan teknologi, (4) media 

e-magazine berbasis website menggunakan evaluasi dengan indikaor berpikir 

kritis 

2. Pengembangan e-magazine berbasis website sebagai media pembelajaran IPA 

biologi untuk memberdayakan kemampuan berpikir kritis pada pokok 

bahasan materi klasifikasi tumbuhan mendapatkan penilaian tanggapan 

dengan kriteria sangat layak dari ahli materi, ahli media dan ahli bahasa 

kemudian kelayakan e-magazine berbasis website sebagai media 

pembelajaran IPA biologi untuk memberdayakan kemampuan berpikir kritis 

pada pokok bahasan  materi klasifikasi tumbuhan diperoleh penilaian sangat 

layak berdasarkan penilaian guru IPA biologi dan peserta didik. 
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B. Saran  

Berdasarkan hasil penelitian, analisis pembahasan, dan kesimpulan dapat 

dikemukakan beberapa saran sebagai berikut : 

1. Kepada Peserta didik: hendaknya dapat mengikuti pembelajaran yang 

menggunakan e-magazine berbasis website  dengan baik seuai dengan guru 

yang mengajar. 

2. Kepada guru: hendaknya guru dapat memanfaatkan fasilitas sarana dan 

prasarana di sekolah seperti laboratorium IT dan jaringan wifi serta gadget 

yang dimiliki masing-masing peserta didik dengan memanfaatkan e-magazine 

berbasis website  sebagai alternatif dalam menyampaikan materi klasifikasi 

tumbuhan. 

3. Kepada pihak sekolah: hendaknya menjadikan e-magazine berbasis website  

pada materi klasifikasi tumbuhan sebagai masukan dalam menyusun program 

peningkatan kualitas sekolah dan kinerja guru. 

4. Bagi peneliti selamjutnya, dapat melanjutkan pengembangan e-magazine 

berbasis website  hingga tahap Dissemination and Implementation atau 

Desiminasi dan Implementasi Produk Akhir untuk menguji coba keefektifan e-

magazine berbasis website  serta mengetahui pengaruhnya terhadap 

peningkatan kualitas pembelajaran biologi khususnya pada materi klsifikasi 

tumbuhan.  
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LAMPIRAN 1 

1. Materi Klsifikasi Tumbuhan 

2. Sory Bord Product  E-Magazine 



 

D. Materi Klasifikasi Tumbuhan. 

Tumbuhan dapat dikatakan mempunyai tubuh sama seperti halnya hewan. 

Gagasan bahwa suatu tumbuhan mempunyai tubuh menegaskan bahwa seluruh 

tumbuhan merupakan suatu kesatuan hidup. Sedangkan berbagai organ yang berbeda 

hanyalah bagian-bagian yang melaksanakan fungsinya masing-masing dalam 

kehidupan seluruh tumbuhan.
1
 Tumbuhan merupakan organisme yang eukariotik, 

multiseluler, dan sebagian besar anggotanya sudah memiliki organ-organ khusus 

seperti adanya struktur akar, batang, dan daun. Selain itu tumbuhan juga merupakan 

kelompok makhluk hidup yang memiliki klorofil (zat hijau daun) yang sudah 

tersusun dalam organel khusus, yaitu kloroplas. Adanya kloroplas tumbuhan mampu 

menyintesis makanannya dari zat-zat anorganik melalui fotosintesis. Dengan kata 

lain, tumbuhan tergolong kedalam makhluk autotrof. Dunia tumbuhan meliputi lumut 

(Bryophyta), tumbuhan paku (Pterydophyta), tumbuhan biji (Spermatophyta).
2
 

a. Tumbhan Lumut (Bryophyta) 

        Bryophyta adalah kelompok tumbuhan sederhana yang hidup ditempat-tempat 

basah atau lembab di darat. Tubuhan ini banyak dijumpai di tebing-tebing tanah, 

batuan, di hutan ditepi sungai dan cabang pepohonan.
3
 

 

 

1) Ciri-Ciri Tumbuhan Lumut. 

Tumbuhan lumut adalah yang telah mempunyai bagian-bagian tubuh menyerupai 

akar, batang, batang, dan daun. Akan tetapi bagian-bagian tersebut bukanlah akar, 

batang dan daun sejati. Bagian tubuh yang menyerupai akar disebut denga rhizoid. 

Rizoid berfungsi untukmelekatkan diri pada tempat tubuhnya dan untuk menyerap air 

dan mineral dalam tanah. Tumbuhan lumut mempunyai klorofil sehingga mampu 
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menghasilkan makanannya sendiri atau bersifat autrotof.
4
 Tumbuhan lumut umumnya 

hidup di tempat yang basah, lembab, dan basah. 

2).  Siklus Hidup Tumbuhan Lumut 

Pada tumbuhan lumut terjadi pergiliran keturunan antara fase yang menghasilkan 

sel kelamin atau gamet yang disebut Gametofit dan fase yang menghasilkan spora 

disebut fase Sporofit. Gametofit merupakan bentuk tubuh yang haploid (mempunyai 

satu set kromosom), sedangkan sporofit diploid (mempunyai dua set kromosom).
5
 

Proses pergiliran keturunan ini disebut metagenesis. Siklus hidup tumbuhan lumut 

dapat dilihat pada gambar 2.1.  

 

Gambar 2.1.  

Siklus hidup lumut (Bryophyta) 

(Sumber:http//Biologigonz.blogspot.com/2012/12/bahan ajar-lumut.html) 

 

Tumbuhan lumut dewasa akan menghasilkan sel kelamin jantan (Spermatozoid) 

yang dibentuk dalam struktur khusus yaitu anteredium, dan sel telur yang dibentuk 

dalam alat kelamin betina yang disebut arkegonium. Anteredium dan arkegonium 

berada dalam satu tumbuhan atau berumah satu (Homatatus). Pada umumnya 

kelamin jantan dan betina dihasilkan pada talus yang berbeda disebut berumah dua 

(Heterotalus).
6
 Zigot yang akan terbentuk tumbuh menjadi Sporagonium yaitu 

tumbuhan baru berupa tangkai dengan kotak spora diujungnya menyerupai kapsul. 
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Bagian tumbuhan baru yang terbentuk dari zigot ini disebut Sporofit yang hidupnya 

menumpang Gametofit. Dengan demikian siklus hidup pada tumbuhan lumut, terjadi 

pergiliran keturunan secara generatif dan vegetatif. 

 

 

 

3) Klasifikasi Tumbuhan Lumut 

Bryiophyta dibagi  menjadi 3 kelas, yaitu lumut sejati (Musci), lumut tanduk 

(Anthocerotae) dan lumut hati (Hepaticeae). Uraian tentang ketiga kelas tersebut 

adalah sebagai berikut
7
: 

a). Lumut Sejati (Musci) 

Lumut sejati mempunyai struktur yang berupa daun yang tersusun dalam bentuk 

spiral pada batang dan arah tumbuhnya vertikel. Struktur yang menyerupai batang 

pada tumbuhan lumut dibawah permukaan tanah seperti rhizoma. Contoh jenis lumut 

sejati sering ditemukan adalah pogonatum. 

b). Lumut Tanduk ( Anthocerotae) 

Lumut tanduk memiliki striktur yang menyerupai tanduk, bagian yang 

menyerupai tanduk tersebut adalah sporofit, sedangkan tubuh tumbuhan lumut yang 

hijau merupakan gametofitnya. Contoh tumbuhan lumut tanduk adalah Anthoceros 

natans . 

c).  Lumut Hati ( Hepaticeae ). 

       Lumut hati berbentuk seperti lembaran hati, dau bewarna hijau dan bertoreh 

ditepinya, arah tumbuhnya horizontal, akarnya masih berupa rhizoid dan tidak 

memiliki batang. Contoh tumbuhan lumut hati adalah Marchantia polimorpha.  

                                                           
7
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Gambar 2.2.  

Gambar lumut hati, lumut sejati, lumut tanduk. 

(Sumber:http//Biologigonz.com/2012/12/bahan-ajar-lumut.html) 

 

 

b. Tumbuhan Paku (Pteridophyta) 

Tumbuhan paku termasuk golongan tumbuhan yang telah berkormus dan 

merupakan kelompok tumbuhan  berpembuluh yang paling sederhana. 

1).   Ciri Umum Tumbuhan Paku (Pteridophyta) 

   Tumbuhan paku umumnya sudah berupa tumbuhan kormus, yang artinya sudah 

memiliki akar,batang dan daun sejati. Perkembang biakannya dengan spora, 

batangnya kebanyakan tumbuh dibagian bawah tanah. Batang semacam ini disebut 

dengan Rimpang atau Rhizoma. Akar tumbuhan paku berfungsi untuk menahan 

tumbuhan ditanah dan menyerap air serta mineral dari dalam tanah. Pada permukaan 

bawah daun dewasa sering dijumpai bintik –bintik hitam disebut sorrus, di dalam 

sorus banyak terdapat kotak spora (Sporangium) dan dilindungi oleh selaput yang 

disebut indusium. Sel-sel penutup sporangium berdinding tebal dan membentuk 

cincin yang disebut anulus.
8
 Spora tumbuhan paku mempunyai satu set kromosom 

yang disebut Haploid sebagai hasil pembelahan meiosis pada sporangium. Daun 

penghasil spora pada tumbuhan paku disebut daun subur (daun fertil) dan sering 
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disebut Sporofil. Sedangkan yang tidak menghasilkan spora disebut daun mandul 

(daun steril).
9
 

2).   Siklus Hidup Tumbuhan Paku (Pteridophyta) 

Perbedaan utama pergiliran keturunan antara tumbuhan paku dan lumut adalah 

pada ukuran sporofit dan gametofitnya. Pada tumbuhan lumut sporofitnya berukuran 

kecil dibandingkan dengan gametofit. Sporofit pada tumbuhan lumut menumpang 

pada gametofit. Sebaliknya pada tumbuhan paku sporofit berukuran lebih besar 

daripada gametofitnya. Gametofit pada tumbuhan paku disebut Protalium, sedangkan 

sporofitnya adalah paku itu sendiri. Protalium memiliki rhizoid yang berfungsi untuk 

meletakannya ke tanah da untuk menghisap air serta makanan. Pada permukaan 

bawah protalium akan tumbuh akregonium (kelamin betina) dan anteredium (kelamin 

jantan. Akregonium menghasilkan telur, sedangkan anteridm menghasilkan 

spermatozoid.
10

 Siklus hidup tumbuhan paku (pteridophyta) dapat dilihat pada 

gambar 2.4 

 

Gambar 2.3 

Siklus hidup tumbuhan paku (Pteridophyta) 

(Sumber: http//Biologigonz.blogspot.com/2010/12/bahan-ajar-paku.html) 

 

3).  Klasifikasi Tumbuhan Paku (Pteridophyta) 

      Diviso Pteridophyta terbagi menjadi 4 kelas yaitu:  
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1. Psilopthynae (paku purba) paku purba meliputi jenis-jenis tumbuhan paku yang 

sebagian besar telah punah. Anggotanya ada yang merupakan paku telanjang 

(tidak berdaun) ada yang berdaun kecil (mikrofil) yang belum terdifirensiasi. 

2. Lycopodinae (paku kawat) paku kawat tumbuh baik pada kondisi lembab dan 

merambat.meliputi golongan yang punah dan yang masih ada. Sporofit dapat 

dibedakan adanya batang, akar, dan daun. Batang kecil seperti kawat dan 

bercabang-cabang. 

3. Equisitinae (paku ekor kuda) anggota dari kelas ini yang sekarang masih ada 

umumnya berupa terna yang menyukai tempat-tempat lembab, kadang-kadang 

bersifat dominan dalam komunitas tertentu. Bentuk strobilus pada sporofit seperti 

ekornya kuda. 

4. Filicinae (paku sejati) tumbuhan paku ini memiliki daun yang berukuran besar 

duduk, bentuk daunnya menyirip, habitat ada yang di air ada pula yang di darat, 

sporangiumnya terbentuk dalam sorus, sedangkan yang hidup di air 

sporangiumnya terbentuk dalam sporakarpium.
11

 Gambar ke empat kelas paku 

diatas dapat dilihat pada gambar 2.4 

 

Gambar2. 4 

Contoh-contoh tumbuhan paku (Pteridophyta) 
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(Sumber :http//Biologigonz.blogspot.com/tugas-makalah-pteridophyta.html) 

 

c.   Materi Tumbuhan Berbiji (Spermatophyta) 

  Tumbuhan biji (Spermatophyta) berkembang biak dengan biji. Spermatophyta 

meliputi Angiospermae dan Gymnospermae. Tumbuhan biji menunjukkan 

keanekaragaman struktur, pertumbuhan, dan proses-proses perkembangbiakan yang 

sungguh-sungguh mengagumkan.
12

 Ciri –ciri tumbuhan biji antara lain, sebagai 

berikut:
13

 

a. Struktur perkembangbiakan yang khas adalah biji yang dihasilkan oleh bunga 

ataupun runjung. 

b. Sperma atau sel kelamin jantan menuju ke sel telur atau sel kelamin betina 

melalui tabung serbuk sari yang terdapat pada tumbuhan biji. 

c. Tumbuhan biji memiliki jaringan pembukuh yang rumit. 

d. Tumbuhan biji memiliki pigmen hijau (klorofil) yang penting untuk fotosintesis. 

Tumbuhan bji memiliki keanekaragaman struktur, pertumbuhan dan proses-

proses perkembangbiakan yang sungguh mengagumkan. Oleh sebab itu tumbuhan 

biji memiliki keanekaragaman yang memiliki manfaat bagi kelangsungan hidup 

manusia, dan di daerah lain dunia tumbuhan memiliki sebutan-sebutan berdasarkan 

cara hidup, tempat hidup, reproduksi, dan ciri khas tumbuhan biji. Sebutan lain untuk 

biji: antophyta (tumbuhan berbunga), Phaneoragama (tumbuhan yang perkawinannya 

terlihat), embriophyta sifonogama (tumbuhan yang berlembaga dan perkawinannya 

melalui pembuluh). 

Tumbuhan biji mengalami pergiliran turunan, tumbuhan biji tidak mengalami 

fase gametofit yang hidup bebas. Gametofit betina melekat dan menggantungkan 

perolehan nutrisinya pada generasi sporofit. Embrio tumbuhan biji berkutub dua 

(bipolar)satu kutup tumbuh membentuk batang dan daun satu kutub tumbuh 

membentuk akar. Tumbuhan biji dibedakan menjadi 2 kelompok, yaitu 
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Gymnospermae (tumbuhan berbiji terbuka) dan angiospermae (tumbuhan berbiji 

tertutup).
14

 

1. Tumbuhan Berbiji Terbuka (Gymnospermae) 

Kelompok tumbuhan ini meliputi tumbuhan yang berupa semak-semak atau 

pohon-pohon yang batangnya keras dan berkayu. Akar-akarnya kebanyakan tersusun 

dalam sistem akar tunggang dan batangnya bercabang-cabang. Daun-daunnya 

kebanyakan kaku, sempit, jarang, serta berdaun pipih dan lebar. Bunga yang 

sesungguhnya belum ada, bakal biji terdapat pada badan mirip dengan mikroskopil 

pada paku heterospora dan disebut daun buah. Jadi tumbuhan berbiji terbuka dapat 

disejajarkan dengan paku heterospora.
15

 Tumbuhan berbiji terbuka atau 

Gymnospermae mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:
16

 

1. Berbiji telanjang karena bijinya tidak dibungkus oleh daun buah. 

2. Alat reproduksi berupa bangun seperti kerucut yang disebut strobilus. 

3. Batang besar dan berkambium. 

4. Berakar tunggang dan serabut. 

5. Daun selalu hijau, sempit, tebal dan kaku 

Contoh tumbuhan berbiji terbuka: juniper, cemara, damar, pinus, belinjo, pakis 

haji. Contoh gambar tanaman Gymnospermae dapat dilihat pada gambar 2.5. 

 

Gambar 2.5 
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 Tatang S Suradinata, Struktur Tumbuhan (Bandung:Angkasa,1998), h.225 
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 Kementrian Pendidikan Dan Kebudayaan Indonesia 2013, Ilmu Pengetahuan Alam 

(Jakarta: Politeknik Negeri Media Kreatif,2013), h. 70 



Contoh tumbuhan golonga Gymnospermae 

(Sumber:http//Biologigonz.blogspot.com/-makalah-spermatophyta.html) 

 

Tumbuhan biji terbuka biasanya bereproduksi dengan biji. Siklus hidup 

Gymnospermae dapat dilihat pada gambar 2. 6. 

 

Gambar2. 6 

Siklus hidup pinus (Gymnospermae) 

(Sumber:http//Biologigonz.blogspot.com/-makalah-spermatophyta.html) 

 

 

Tumbuhan   Gymnospermae umumnya dibagimenjadi empat devisi yaitu: 

1. Pinophyta, dikenal juga sebagai konifer. Ada konifer yang menghasilkan resin 

atau getah yang melindungi tumbuhan dari serangan jamur atau serangga. 

Sebagian konifer memiliki daun berbentuk jarum. Contoh tumbuhan ini adalah 

Pinus sp. 

2. Cycadophyta (pakis) hidup di daerah tropis dan subtropis, struktur 

reproduksinya mirip dengan konifer, tetapi bersifat diesis. Contoh tumbuhan ini 

adalah Cycas revoluta, Cycas rumpii, serta Enchepalaratos transvenosus yang 

tingginya mencapai 9 meter dan hidup di Afrika selatan. 

3. Ginkophyta, hanya memiliki satu tumbuhan yaitu ginkgobiloba. 

4. Gnetophyta, tumbuhan ini mencakup tiga pinus, yaitu Gnetum, Epherdo, dan 

Welwischia. Spesies yang paling dikenal adalah Gnetum gnemon (melinjo). 



Daur hidup tumbuhan berbiji terbuka menjukkan persamaan dengan tumbuhan 

paku heterospora, dapat dilihat pada gambar 2.7. 

 

Gambar 2.7 

skema daur hidup tumbuhan biji terbuka (Gymnospermae) 

(Sumber:http//Biologigonz.blogspot.com/-makalah-spermatophyta.html) 

 

 

 

 

2. Tumbuhan Berbiji Tertutup (Angiospermae). 

Golongan tumbuhan ini disebut juga tumbuhan berbunga dan masuk ke dalam 

devisi magnoliophyta. Angiospermae dianggap sebagai golongan tumbuhan dengan 

tingkat perkembangan yang tertinggi.
17

  

Ciri-Ciri Angiospermae  

1).  Terdapat bunga yang sesungguhnya. 

2). Terdapat daun pipih lebar dengan susunan tulang yang beraneka ragam. 

3). Bakal biji atau biji tidak tampak, karena terbungkus badan yang bersala dan dari 

daun buah, yaitu putik. 

4).  Selisih waktu yang pendek, antara penyerbukan dan pembuahan. 
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 Neil A Campbell, Op.Cit, h. 176 



5). Terdapat pembuahan ganda. 

Golongan tumbuhan biji dibagi menjadi kedalam dua kelas, yaitu: 

a. tumbuhan dikotil (Dicotyledonae/Magnoliopsida) 

b. tumbuhan mono kotil (Monocotyledonae/Liliopsida).
18

 

Pada tumbuh-tumbuhan yang tergolong kelas monokotil (Monocotyledonae), 

biasanya memiliki batang yang besarnya dianggap tidak berubah dari pangkal 

sampai ke ujung. Sedangkan pada kelas yang tergolong dalam dikotil 

(Dicotyledonae), bentuk batang pada umumnya mengecil pada bagian atas, yang 

dianggap sebagai suatu kerucut, sesuai dengan pertumbuhan ujung batang dan 

cabang-cabangnya.
19

 Gambar perbedaan tumbuhan Dikotil dan Monokotil 

 

Gambar 2.8 

Perbedaan tumbuhan Dikotil dan Monokotil 

(Sumber:http//agifebrian.blogspot.com) 

Tumbuhan berbiji tertutup merupakan golongan tumbuhan yang mempunyai 

tingkat perkembangan tertinggi dan dominan seluruh permukaan bumi. Jumlah 

spesies tumbuhan yang ada (±170.000 spesies) dan tersebar di seluruh dunia. 

Reproduksinya berlangsung secara generatif dengan biji dan secara vegetatif, baik 

alami maupun buatan. Seacara buatan misalnya dengan mencangkok, menyambung, 

mengokulasi, merunduk, atau menyetek tanaman.
20
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 Dewi Rosanti, Morfolog Tumbuhan, (Jakarta: Erlangga, 2013), h. 60 
20

 Neil A Campbell, Op.Cit, h. 170 
 



Daur kehidupan tumbuhan ini hampir serupa dengan daur kehidupan tumbuhan 

biji terbuka dengan sedikit variasi. Magnoliophyta mengalami proses reproduksi yang 

disebut pembuahan ganda. Pembuahan ini terjadi ketika dua sel sperma membuahi 

dua sel pada ovarium. Mula-mula serbuk sari menempel pada ujung putik, dan 

menghasilkan serbuk sari yang akan menembus ovum melalui pori kecil (mikrofil) 

dua sperma kemudian dilepaskan keovarium melalui saluran ini, salah satu sperma 

membuahi sel telur, membentuk zigot diploid atau embrio. Sel spema yang satu lagi 

akan melebur dengan dua inti polar haploid yang terleaak di bagian tengah kantong 

embrio. Hasilnya adalah sel bersifat triploid. Sel triploid ini membelah secara meiosis 

dan menjadi endosperma. Endosperma adalah jaringan kaya nutrisi didalam buah.
21

 

Skema daur hidup perkembangan tumbuhan biji tertutup seperti pada gambar 2.9. 

 

Gambar 2.9 

Skema daur hidup tumbuhan berbiji tertutup (Angiospermae) 

(Sumber:http//Biologigonz.blogspot.com/-makalah-spermatophyta.html) 

Siklus hidup tumbuhan biji tertutup dapat dilihat pada gambar berikut ini. 
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Gambar 2.10 

Siklus hidup tumbuhan berbunga 

(Sumber:http//Biologigonz.blogspot.com/-makalah-spermatophyta.html) 

Story Board E-Magazine  Sebagai Media Pembelajaran IPA Biologi Untuk 

Memberdayakan Kemampuan Berpikir Kritis 

 

No Tampilan Isi Keterangan 

1. Home. 

 

 

 

Isi yang terdapat 

dalam tampilan 

adalah: 

a. Judul 

b. Pilihan menu: 

home, 

panduan 

penggunaan, 

kajian 

kurikulum, e-

magazine 

biologi, 

evaluasi dan 

menu about. 

Program berupa 

satu file secara 

utuh. Perpindahan 

tampilan hanya 

menggunakan 

perpindahan frame. 



 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  

Petunjuk. 

 

Kajian Kurikulum. 

 

 

Isi menu ini adalah 

sebagai berikut: 

penjelasan tentang 

bagaimana 

menggunakan media  

e-magazine 

 

 

 

 

 

 

Menu Kajian 

Kurikulum berisi 

tentang KI dan KD 

mengenai materi 

yang dipelajari, serta 

berisi indikator dan 

tujuan pembelajaran. 

Terdapat  tentang 

tata cara 

menggoperasikan 

e-magazine. Ketika 

ingin keluar klik 

tombol menu 

kembali. 

 

 

 

 

 

Penjelasan tentang 

materi yang akan 

dipelajari dalam 

media e-magazine. 

4 Menu E-Magazine 

 

Menu E-Magazine 

berisi materi yang 

akan dipelajari yaitu 

Terdapat materi 

klasifikasi 

tumbuhan, yang 



 

 

Klasifikasi 

Tumbuhan yang 

meliputi: kelompok 

tumbuhan briophyta, 

pterydophyta, dan 

spermatophyta. 

mencakup 

briophyta, 

pterydophyta, dan 

spermatophyta. 

Dan terdapat 

tombol next untuk 

lanjut dan preview 

ketika kan 

mengulang. 

5 Menu evaluasi 

 

 

Menu evaluasi berisi 

soal-soal yang dibuat 

dengan 

menggunakan 

indikator berpikir 

kritis. 

Pada menu ini 

terdapat 15 butir 

soal. 

 

6 

 

Menu abaout 

 

 

Menu about berisi 

penjelasan e-

magazine. Kemudian 

berisilisensi penulis, 

dosen pembimbing, 

dan juga para dosen 

yang menjadi 

validator. 

 

Merupakan menu 

terakhir dari media 

e-magazine. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN 2 DATA PRA PENELITIA 

1. Angket Analisis Kebutuhan 

2. Soal Berpikir kritis 

3. Hasil Analisis Soal Berpikir Kritis 

4. Perhitungan Persentase Tiap Butir Soal 

5. Foto Pra Penelitian 

 

 

 

 



 

 

 

ANGKET ANALISIS KEBUTUHAN 

Pengembangan E-Magazine Berbasis Website Sebagai  Media   Pembelajaran 

Biologi Untuk Memberdayakan Kemampuan 

Berpikir Kritis  

Nama  :  

Kelas  :  

Sekolah :  

Hari/Tanggal :  

Angket ini dibuat untuk mengetahui penggunaan media pembelajaran yang 

selama ini digunakan oleh bapak/ibu guru biologi selama proses pembelajran, untuk 

mengetahui ada tidaknya penggunaan media pembelajaran E-Magazine berbasis 

Website untuk memberdayakan kemampuan berpikir kritis siswa. 

Pengisian lembar ini dilakukan untuk mengumpulkan data dalam rangka 

penulisan skripsi untuk menyelesaikan studi program sarjana Institusi Agama Islam 

Negeri Raden Intan Lampung, dan bukan untuk kepentingan yang lain. Sehubungan 

dengan hal tersebut, mohon bantuan peserta didik untuk menjawab angket terlampir 

berdasarkan keaadaan sekolah atau pendapat peserta didik sendiri. 

Terima kasih atas ketersediaan peseta didik dalam mengisis angket ini 

Petunujuk pengisian: 

1. Isi identitas diri anda pada angket yang sudah tersedia 

2. Bacalah pertanyaan-pertanyaan dibawah ini dengan teliti  



3. Berilah tanda silang (X) pada lembar pertanyaan dan jawaban bisa lebih satu  

4. Mohon setiap  item pertanyaan dapat di isi, tidak ada yang terlewatkan  

5. Setelah di isi mohon angket di kumpulkan ke peneliti 

Pertanyaan   

1. Apakah anda senang belajar IPA biologi? 

a. Ya    b. Tidak  

2. Apakah guru selalu menggunakan media dalam proses belajar mengajar? 

a. Ya  b. Tidak  

3. Apakah guru menggunakan media pembelajaran yang bervariasi? 

a. Ya  b. Tidak  

4. Apakah media  yang digunakan guru dirasa praktis? 

a. Ya  b. Tidak  

5. Apakah guru mengajar menggunakan media selain buku yang memanfaatkan 

teknologi seperti laptop? 

a. Ya  b. Tidak  

6. Apakah anda lebih mudah memahami pelajaran setelah guru menggunakan   

media pembelajaran? 

a. Ya  

 

b. Tidak 

7. Apakah media yang digunakan menarik? 

a. Ya  b. Tidak  

8. Apakah media yang digunakan mudah dipelajari? 

a. Ya  b. Tidak  

9. Apakah media yang digunakan dilengkapi dengan gambar dan warna? 

a. Ya  b. Tidak  

10. Apakah anda memiliki perangkat elektronik seperti leptop? 

a. Ya              b. Tidak 

11. Apakah media yang digunakan mudah dipelajari dimana saja? 



a. Ya              b. Tidak 

12. Apakah anda mempunyai buku paket IPA biologi ? 

a. Ya  b. Tidak  

13. Seberapa sering anda membawa buku tersebut dalam proses belajar mengajar? 

a. Sering  

b. Kadang-kadang 

c. Tidak pernah

14. Jika tidak, apa alasan anda tidak membawa buku tersebut ? 

a. Malas  

b. Berat  

c. Kurang praktis  

d. Alasan 

lainnya…………….. 

 

 

15. Apakah anda sering mengakses internet untuk mencari materi pembelajaran 

melalui gagdet atau laptop? 

a. Ya  b. Tidak  

16. Apakah guru IPA biologi anda memperbolehkan mengoperasikan gagdet atau 

laptop untuk mencari materi pembelajaran disaat proses belajar-mengajar 

sedang berlangsung? 

a. Ya  

b. Tidak  



17. Seberapa seringkah anda menggunakan gagdet atau leptop untuk belajar? 

a. Sering              c. Tidak pernah 

  b. jarang                 

18. Apakah gagdet atau leptop yang anda miliki menunjang pembelajaran? 

a. Ya               b. Tidak 

19. Selain proses pembelajaran, untuk apakah gagdet atau leptop anda lebih sering 

digunakan? 

a. Bermain game    c. Sosial media 

b.  Sms dan menelpon    d. Alasan lainnya... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

SOAL TES KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS PESERTA DIDIK 

PADA PRA PENEITIAN   

Pada soal pertama, yang berhubungan dengan sub-materi mengidentifikasi benda-

benda disekitar kita, siswa diminta untuk mengatasi beberapa benda berdasarkan 

bentuk, ukuran, keadaan permukaan, warna dan bahan penyusun benda. Pada soal ini 

indikator berfikir kritis yang dimunculkan yaitu mengobservasi dan 

mempertimbangkan hasil observasi (membangun keterampilan dasar. Soal : 

1. Benda-benda disekitar kita sangat bervariasi dan berbeda-beda. Benda-

benda disekitarkita dapat kita kenali atau identifikasi berdasarkan ciri-

ciri antara lain: bentuk, ukuran, warna,keadaan permukaan dan 

penyusunnya. Semut, meja, belalang, batu, sepeda merupakan contoh 

beberapa benda yang ada disekitar kita. Identifikasi benda-benda 

tersebut berdasarkan, bentuk benda, ukuran benda, warna benda, 

keadaan permukaan dan bahan penyusunnya. 

Pada soal kedua berhubungan dengan submateri membedakan makhluk hidup dan 

tak hidup. Soal kedua ini siswa diminta menjelaskan mengapa mobil mainan yang 

dapat bergerak, dan memerlukan baterai sebagai energi, tetapi mobil maianan 

bukanlah makhluk hidup. Pertanyaan ini berkaitan dengan indikator kemampuan 

berfikir kritis menjawab pertanyaan yang memerlukan penjelasan, memberikan dan 

menganalisis argumen (memberikan penjelasan sederhana). Soal : 



2. Jika kalian mengamati mobil maianan, tampak bahwa mobil tersebut 

dapat bergerak, memerlukan baterai sebagai energi, tetapi mobil mainan 

bukanlah hidup. Benarkah pernyataan tersebut? 

Pada soal nomor 3 dan 4 berhubungan dengan submateri ciri-ciri makhluk hidup. 

Indikator kemampuan berfikir kritis adalah melakukan dedukasi dan menilai dedukasi 

(membangun inferensi lebih lanjut). Pada soal nomor 3 siswa di beri fenomena 

sebuah rumah rayap yang semakin hari semakin besar, siswa diminta menyimpulkan 

rumah rayap termasuk makhluk hidup atau bukan. Soal nomor 4 ditunjukkan suatu 

fenomena ada sebuah tanaman yang memiliki biji bersayap 2, hal ini dimaksudkan 

agar biji dapat menempuh jarak yang cukup jauh guna mencari tempat untuk tumbuh. 

Selanjutnya siswa diminta menyimpulkan termasuk ciri-ciri makhluk hidup yang 

mana fenomena tersebut? Soal:  

3. Andi mengamati rumah rayap yang ada ditumpukan kayu lapuk di dekat 

rumahnya. Andi mengamati bahwa rumah rayap semakin hari semakin 

besar, apakah rumah rayap termasuk makhluk hidup? Jelaskan jawaban 

kalian. 

4. Dalam hutan tropis terdapat tanaman yang memiliki biji bersayap dua, 

hal ini dimaksudkan agar biji dapat menempuh jarak yang cukup jauh 

guna mencari tempat untuk tumbuh. Berdasarkan uraian tersebut 

menunjukkan ciri makhluk hidup yang mana? Berikan penjelasan. 

Pada soal nomor 5 berhubungan dengan submateri mengklasifikasikan makhluk 

hidup berdasarkan persamaan ciri yang dimiliki, pada soal ini indikator berfikir kritis 

yang diharapkan dapat muncul adalah menggunakan istilah dan menentukan definisi 

sesuai dengan kriteria yang tepat, menentukan sebuah tindakan berinteraksi dengan 

orang lain (mengatur strategi dan teknik). Pada soal ini siswa diminta untuk 

mengelompokkan beberapa jrnis tumbuhan dan menjelaskan ciri-ciri yang dijadikan 

dasar dari pengelompokkan tersebut. Soal:  



5. Sekelompok siswa SMP sedang berjalan-jalan disawah mereka 

menemukan beberapa jenis tumbuhan, diantaranya padi, kiambang 

(kayu apung), eceng gondok, palawija, rumput gajah, rumput teki, 

genjer, pohon pisang dan pohon petai. Bila mereka hendak 

mengelompokkan tumbuhan tersebut, sistem klasifikasi manakah yang 

menurutmu paling mudah dilakukan?  

TABEL SKOR KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS SISWA PADA TIAP BUTIR 

SOAL 

 

Jumlah Siswa Yang Memperoleh Skor 0-3 Dan 4-5 

Kelas   Jumlah 

VII 3  30 

VII8  30 

 

SOAL 1 SOAL 2 SOAL 3 SOAL 4 SOAL 5 

0-3 4-5 0-3 4-5 0-3 4-5 0-3 4-5 0-3 4-5 

          

18 12 20 10 17 13 21 9 20 

 

10 

 

17 13 19 11 22 8 16 14 18 

 

12 

 

35 25 39 21 39 21 37 23 38 22 



 

 

Jumlah Presentase: 

1. Soal  no 1 skor 0-3 = 
35

60
𝑥100% = 58,33%          Soal Kriteria Skor 0-3 =     

58,33%+65%+65%+61,67%+63,33%

5
= 62,67% 

Soal  no 1 skor 4-5 = 
25

60
𝑥100% = 41,67%   

 

 

2. Soal  no 2 skor 0-3 = 
39

60
𝑥100% = 65%          Soal Kriteria Skor 4-5 =     

41,67%+35%+35%+38,33%+36,33%

5
= 37,33% 

Soal  no 2 skor 4-5 = 
21

60
𝑥100% = 35%  

 

3. Soal  no 3 skor 0-3 = 
39

60
𝑥100% = 65% 

Soal  no 3 skor 4-5 = 
21

60
𝑥100% = 35%  

 

4. Soal  no 4 skor 0-3 = 
37

60
𝑥100% = 61,67% 

Soal  no 4 skor 4-5 = 
23

60
𝑥100% = 38,33%  

 

5. Soal  no 5 skor 0-3 = 
37

60
𝑥100% = 61,67% 

Soal  no 5 skor 4-5 = 
23

60
𝑥100% = 38,33%  



 

 

FOTO PELAKSANAAN PRA PENELITIAN DI SMP NEGERI 2 BANDAR 

LAMPUNG 

 

 

Foto wawancara dengan guru IPA Biologi 

 

 

 



 

Foto penyebaran angket analisis kebutuhan 

 

 

 



 

 

 

 

Foto penyebaran soal. 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN 3 DATA PENELITIAN 

1. Angket Validasi Ahli Media 

2. Angket Validasi Ahli Materi 

3. Angket Validasi Ahli Bahasa 

4. Angket Validasi Soal Berpikir Kritis 

5. Angket Penilaian Guru IPA Biologi 

6. Hasil Respon Siswa Terhadap Produk 

7. Kisi-Kisi Soal Berpikir Kritis 

8. Soal Berpikir Kritis 

9. Foto Penelitian 

 



 

PERNYATAAN 

 

Saya yang bertanda tangan dibawah ini, 

Nama   :  

Instansi  :  

Alamat instansi : 

Bidang keilmuaan :  

Menyatakan bahwa saya telah memberikan penilaian dan masukan pada 

produk yang dikembangakn dengan judul “Pengembangan E-magazine Berbasis 

Website Sebagai Media Pembelajaran IPA Biologi Untuk Memberdayakan 

Kemampuan Berpikir Kritis”, yang disusun oleh: 

Nama   : Ulum Ma’rifah 

NPM   : 1311060159 

Program studi  : Pendidikan Biologi  

Fakultas  : Tarbiyah Dan Keguruan  

Harapan saya, penilaian dan masukan yang saya berikan dapat digunakan 

untuk menyempurnakan laporan akhir mahasiswa yang bersangkutan. 

 

Bandar Lampung, ……………..2017 

Ahli Media 

     NIP 



LEMBAR PENILAIAN  

 “E-MAGAZINE BERBASIS WEBSITE SEBAGAI MEDIA  

PEMBELAJARAN IPA BIOLOGI UNTUK MEMBERDAYAKAN 

KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS”  

OLEH : AHLI MEDIA  

 

PETUNJUK PENGISIAN  

1. Berilah tanda (√) pada salah satu pilihan kolom kategori penilaian 4, 3, 2 atau 

1 pada tiap butir kriteria penilaian sesuai dengan penilaian Bapak/Ibu terbadap 

media e-magazine dengan ketentuan penilaian sebagai berikut: 

Nilai 4 (empat) jika Sangat Setuju  

Nilai 3 (tiga) jika Setuju   

Nilai 2 (dua) jika Tidak Setuju   

Nilai 1 (satu) jika Sangat Tidak Setuju  

2. Diharapakan Bapak/Ibu berkenan memberikan penilaian secara lengkap pada 

e-magazine setiap butir kriteria penilaian. Kriteria dan saran Bapak/Ibu 

terhadap media harap dituliskan pada lembar masukan yang telah tersedia. 

3. Setelah selesai mengisi seluruh item pertanyaan, tuliskan nama, NIP, dan 

tanda tangan Bapak/Ibu pada bagian yang tersedia. 

 

 

 

 

 

 



Kisi-kisi Angket untuk Ahli Media 

 

No  
Aspek  Indikator 

Nomor  

instrumen  

Jumlah 

butir 

1. 

. 

Aspek 

Pemrograman 

Tingkat interaktivitas siswa 

dengan media. 

 

1 1 

Kemudahan memilih menu 

sajian. 

2 1 

Kemudahan dalam 

penggunaan. 

 

3 1 

Kejelasan petunjuk 

penggunaan. 

 

4 1 

Media dapat digunakan 

diberbagai tempat, waktu, dan 

keadaan 

5 1 

 

Efisiensi gambar 

6 1 

Media dapat melatih 

kemandirian siswa dalam 

7 1 



belajar 

   

2. 

 

Aspek Tampilan. 

 

Pemilihan jenis huruf 8 1 

Pemilihan ukuran huruf 9 1 

Penggunaan jarak baris 10 1 

Keterbacaan teks 11 1 

Tampilan gambar 12 1 

Penempatan gambar 13 1 

Tata letak (lay out) 14 1 

Keserasian warna background 

dengan teks 

15 1 

N

O 

Aspek Indikator Nomor 

Instrume

n 

Jumlah 

Butir 

  Konsisten penyajian antar 

halaman 

16 1 

Ketertarikan tampilan awal 17 1 

Jumlah  17 

Sumber : Pengembangan dari Azhar Arsyad, Media Pembelajaran, h. 175-176 

 

 



LEMBAR VALIDASI E-MAGAZINE OLEH AHLI MEDIA 

A. Penilaian  

No Aspek yang dinilai 

Kategori penilaian  

Keterangan 

4 3 2 1 

1. Aspek Pemrograman  

a. Tingkat interaktivitas siswa 

dengan media. 

(Siswa dapat berinteraksi dengan 

media dan tidak bersikap pasif) 

     

b. Kemudahan memilih menu sajian. 

(Tampilan menu mudah dipilih 

dan tidak membingungkan siswa) 

     

c. Kemudahan dalam penggunaan. 

(Aplikasi mudah digunakan dan 

praktis) 

     

d. Kejelasan petunjuk penggunaan. 

(Petunjuk penggunaan aplikasi 

sudah jelas) 

     

e. Media dapat digunakan diberbagai 

tempat, waktu, dan keadaan 

     



f. Efisiensi gambar. 

(Gambar yang disajikan dapat 

memudahkan pemahaman siswa) 

     

g. Media dapat melatih kemandirian 

siswa dalam belajar 

     

2. Aspek Tampilan. 

a. Pemilihan jenis huruf. 

(Jenis huruf yang digunakan 

sudah sesuai). 

     

b. Pemilihan ukuran huruf. 

(Ukuran huruf yang digunakan 

sudah sesuai). 

     

c. Penggunaan jarak baris. 

(Jarak (baris, spasi, alinea) sudah 

tepat) 

     

d. Keterbacaan teks. 

(Tulisan mudah dibaca) 

 

     

e. Tampilan gambar. 

(Gambar yang ditampilkan jelas 

dan ukurannya sudah tepat) 

     

f. Penempatan gambar. 

(Gambar ditempatkan di tempat 

     



yang sesuai). 

g. Tata letak (lay out). 

(Komposisi lay out sudah 

seimbang) 

     

h. Keserasian warna background 

dengan teks. 

(Warna background serasi dengan 

warna teks dan gambar) 

     

i. Konsisten penyajian antar 

halaman. 

(Halaman disajikan secara 

berurutan dan teratur) 

     

j. Ketertarikan tampilan awal. 

(Tampilan awal membuat siswa 

tertarik untuk mengetahui isi e-

magazine) 

     

 

Skor total yang diperoleh :     Skor maksimal : 68 

 

B.  Rekomendasi/Saran: 

………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 



.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

........................................................................................................................................ 

C. Kesimpulan  

Lingkari pada nomor sesuai dengan kesimpulan 

1. Layak untuk diujicobakan 

2. Layak untuk diujicobakan dengan revisi sesuai saran 

3. Tidak layak untuk diujicobakan 

 

 

 

Bandar lampung, ……………..2017 

Validator, 

 

 

 

 

NIP  

 

 

 



PERNYATAAN 

 

Saya yang bertanda tangan dibawah ini, 

Nama   :  

Instansi  :  

Alamat instansi : 

Bidang keilmuaan :  

 

Menyatakan bahwa saya telah memberikan penilaian dan masukan pada 

produk yang dikembangakn dengan judul “Pengembangan E-magazine Berbasis 

Website Sebagai Media Pembelajaran IPA Biologi Untuk Memberdayakan 

Kemampuan Berpikir Kritis”, yang disusun oleh: 

Nama   : Ulum Ma’rifah 

NPM   : 1311060159 

Program studi  : Pendidikan Biologi  

Fakultas  : Tarbiyah Dan Keguruan  

Harapan saya, penilaian dan masukan yang saya berikan dapat digunakan 

untuk menyempurnakan laporan akhir mahasiswa yang bersangkutan. 

Bandar Lampung, …………2017 

Ahli Materi 

 

 

 

     NIP  

 



LEMBAR PENILAIAN 

  “E-MAGAZINE BERBASIS WEBSITE SEBAGAI MEDIA PEMBELAJARAN 

IPA BIOLOGI UNTUK MEMBERDAYAKAN KEMAMPUAN BERPIKIR 

KRITIS”  

OLEH : AHLI MATERI 

 

PETUNJUK PENGISIAN  

4. Berilah tanda (√) pada salah satu pilihan kolom kategori penilaian 4, 3, 2 atau 

1 pada tiap butir kriteria penilaian sesuai dengan penilaian Bapak/Ibu terbadap 

media e-magazine dengan ketentuan penilaian sebagai berikut: 

Nilai 4 (empat) jika Sangat Setuju  

Nilai 3 (tiga) jika Setuju   

Nilai 2 (dua) jika Tidak Setuju   

Nilai 1 (satu) jika Sangat Tidak Setuju  

5. Diharapakan Bapak/Ibu berkenan memberikan penilaian secara lengkap pada 

setiap butir kriteria penilaian. Kriteria dan saran Bapak/Ibu terhadap media e-

magazine harap dituliskan pada lembar masukan yang telah tersedia. 

6. Setelah selesai mengisi seluruh item pertanyaan, tuliskan nama, NIP, dan 

tanda tangan Bapak/Ibu pada bagian yang tersedia.  

 

 

 

 

 

 

Kisi-kisi Angket untuk Ahli Materi 



 

No. Aspek Indikator Nomor 

Instrumen 

Jumlah 

Butir 

1. Aspek isi a. Kesesuaian isi aplikasi dengan 

Kompetensi Inti, Kompetensi 

Dasar, Indikator dan Tujuan 

Pembelajaran  

b. Kebenaran konsep materi 

c. Ketepatan cakupan materi 

d. Penyampaian materi yang urut 

e. Kesesuaian materi dan media 

dengan pengembangan 

teknologi 

f. Kesesuaian gambar untuk 

memperjelas materi 

g. Kesesuaian tingkat kesulitan 

dengan perkembangan 

kognitif siswa SMP kelas VII 

1 

 

 

 

2 

3 

4 

5 

 

6 

 

7 

 

 

 

4 

 

 

1 

1 

1 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

Jumlah  10 

Sumber : Pengembangan dari Azhar Arsyad, Media Pembelajaran, h. 175-176 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LEMBAR VALIDASI E-MAGAZINE OLEH AHLI MATERI 

A. Penilaian  

NO Aspek yang dinilai Kategori Penilaian Keterangan 

4 3 2 1  

 Aspek Isi 

1. Kesesuaian materi dengan SK, KD Indikator dan Tujuan Pembelajaran 

a. Kesesuaian materi dengan KI      

b. Kesesuaian materi dengan KD      

c. Kesesuaian materi dengan 

Indikator 
     

d. Kesesuaian materi dengan 

Tujuan Pembelajaran 
     

2. Kebenaran konsep materi 

a. Kebenaran konsep materi yang 

ada dalam media e-magazine 
     

3. Ketepatan cakupan materi 

a. Materi yang terdapat di media e-

magazine  memiliki cakupan 

yang tepat.  

     

4. Penyampaian materi yang urut 

 

a. Materi yang terdapat di media e-

magazine  disajikan secara 

sistematis. 

     

5. Kesesuaian materi dan media  dengan pengembangan teknologi 

a. Materi  dan media yang 

digunakan sesuai dengan 

pengembangan teknologi 

     

6. Kesesuaian gambar untuk memperjelas materi 

a. Gambar yang terdapat di media 

e-magazine dapat memperjelas 

materi 

     

 

 

 

 

NO Aspek yang dinilai Kategori Penilaian Keterangan 



4 3 2 1  

7. Kesesuaian tingkat kesulitan dengan perkembangan kognitif siswa SMP 

kelas VII 

a. Tingkat kesulitan yang terdapat 

di media e-magazine sesuai  

dengan perkembangan kognitif 

siswa SMP kelas VII. 

     

 

Skor total yang diperoleh:     Skor maksimal: 40 

B.Rekomendasi/Saran: 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

D. Kesimpulan  

Lingkari pada nomor sesuai dengan kesimpulan 

4. Layak untuk diujicobakan 

5. Layak untuk diujicobakan dengan revisi sesuai saran 

6. Tidak layak untuk diujicobakan 

 

Bandar Lampung, ……………..2017 

Validator,  

 

 

 

NIP 

 



PERNYATAAN 

 

Saya yang bertanda tangan dibawah ini, 

Nama   :  

Instansi  :  

Alamat instansi : 

Bidang keilmuaan :  

 

Menyatakan bahwa saya telah memberikan penilaian dan masukan pada 

produk yang dikembangakn dengan judul “Pengembangan E-magazine Berbasis 

Website Sebagai Media Pembelajaran IPA Biologi Untuk Memberdayakan 

Kemampuan Berpikir Kritis” yang disusun oleh: 

Nama   : Ulum Ma’rifah 

NPM   : 1311060159 

Program studi  : Pendidikan Biologi  

Fakultas  : Tarbiyah Dan Keguruan  

Harapan saya, penilaian dan masukan yang saya berikan dapat digunakan 

untuk menyempurnakan laporan akhir mahasiswa yang bersangkutan. 

Bandar Lampung, …………2017 

Ahli Bahasa  

 

 

 

     NIP  

 



LEMBAR PENILAIAN 

  “E-MAGAZINE BERBASIS WEBSITE SEBAGAI MEDIA PEMBELAJARAN 

IPA BIOLOGI UNTUK MEMBERDAYAKAN KEMAMPUAN BERPIKIR 

KRITIS”  

OLEH : AHLI BAHASA 

 

PETUNJUK PENGISIAN  

7. Berilah tanda (√) pada salah satu pilihan kolom kategori penilaian 4, 3, 2 atau 

1 pada tiap butir kriteria penilaian sesuai dengan penilaian Bapak/Ibu terbadap 

media e-magazine dengan ketentuan penilaian sebagai berikut: 

Nilai 4 (empat) jika Sangat Setuju  

Nilai 3 (tiga) jika Setuju   

Nilai 2 (dua) jika Tidak Setuju   

Nilai 1 (satu) jika Sangat Tidak Setuju  

8. Diharapakan Bapak/Ibu berkenan memberikan penilaian secara lengkap pada 

setiap butir kriteria penilaian. Kriteria dan saran Bapak/Ibu terhadap media e-

magazine harap dituliskan pada lembar masukan yang telah tersedia. 

9. Setelah selesai mengisi seluruh item pertanyaan, tuliskan nama, NIP, dan 

tanda tangan Bapak/Ibu pada bagian yang tersedia.  

 

 

 

 

 

 

 



Kisi-kisi Angket untuk Ahli Bahasa  

 

No. Aspek Indikator Nomor 

Instrumen 

Jumlah 

Butir 

1. Aspek bahasa a. Penggunaan  bahasa sesuai 

dengan EYD 

b. Kesesuaian bahasa dengan 

tingkat berpikir siswa 

c. Kemudahan memahami  

bahasa 

d. Ketepatan penggunaan istilah 

e. Ketepatan penulisan tanda baca 

f. Tidak terdapat penafsiran 

ganda 

g. Ketepatan struktur kalimat. 

h. Kalimat yang digunakan 

jelas dan mudah di pahami. 

i. Kabakuan istilah 

j. Konsistensi penggunaan 

istilah. 
 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

5 

 

6 

7 

8 

 

9 

 

10 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

1 

 

1 

 

1 

Jumlah 10 

Sumber : Pengembangan dari Azhar Arsyad, Media Pembelajaran, h. 175-176 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LEMBAR VALIDASI E-MAGAZINE OLEH AHLI BAHASA  

A. Penilaian  

NO Aspek yang dinilai Kategori Penilaian Keterangan 

4 3 2 1  

1. Aspek Bahasa 

a. Penggunaan  bahasa sesuai 

dengan EYD 
     

b. Kesesuaian bahasa 

dengantingkat berpikir siswa 
     

c. Kemudahan memahami bahasa      

d. Ketepatan penggunaan istilah      

e. Ketepatan penulisan tanda baca      

f. Tidak terdapat penafsiran ganda      

g. Ketepatan struktur kalimat.      

h. Kalimat yang digunakan jelas 

dan mudah di pahami. 
     

i. Kabakuan istilah      

j. Konsistensi penggunaan istilah.      

 

Skor total yang diperoleh:     Skor maksimal: 40 

B.Rekomendasi/Saran: 

……………………………………………………………………………… 

E. Kesimpulan  

Lingkari pada nomor sesuai dengan kesimpulan 

7. Layak untuk diujicobakan 

8. Layak untuk diujicobakan dengan revisi sesuai saran 

9. Tidak layak untuk diujicobakan 

Bandar Lampung, ……………..2017 

Validator,  

 

NIP 



PERNYATAAN 

 

Saya yang bertanda tangan dibawah ini, 

Nama   :  

Instansi  :  

Alamat instansi : 

Bidang keilmuaan :  

 

Menyatakan bahwa saya telah memberikan penilaian dan masukan pada 

produk yang dikembangakn dengan judul “Pengembangan E-Magazine Berbasis 

Website Sebagai Media Pembelajaran IPA Biologi Untuk Memberdayakan 

Kemampuan Berpikir Kritis” yang disusun oleh: 

Nama   : Ulum Ma’rifah 

NPM   : 1311060159 

Program studi  : Pendidikan Biologi  

Fakultas  : Tarbiyah Dan Keguruan  

Harapan saya, penilaian dan masukan yang saya berikan dapat digunakan 

untuk menyempurnakan laporan akhir mahasiswa yang bersangkutan. 

 

Bandar Lampung, …………2017 

Guru, 

 

 

     NIP  



LEMBAR PENILAIAN 

 “E-MAGAZINE BERBASIS WEBSITE SEBAGAI MEDIA PEMBELAJARAN 

IPA BIOLOGI UNTUK MEMBERDAYAKAN KEMAMPUAN BERPIKIR 

KRITIS” 

OLEH : GURU IPA BIOLOGI KELAS VII 

 

PETUNJUK PENGISIAN  

10. Berilah tanda (√) pada salah satu pilihan kolom kategori penilaian 4, 3, 2 atau 

1 pada tiap butir kriteria penilaian sesuai dengan penilaian Bapak/Ibu terbadap 

media e-magazine dengan ketentuan penilaian sebagai berikut: 

Nilai 4 (empat) jika Sangat Setuju  

Nilai 3 (tiga) jika Setuju   

Nilai 2 (dua) jika Tidak Setuju   

Nilai 1 (satu) jika Sangat Tidak Setuju  

11. Diharapakan Bapak/Ibu berkenan memberikan penilaian secara lengkap pada 

setiap butir kriteria penilaian. Kriteria dan saran Bapak/Ibu terhadap media e-

magazine harap dituliskan pada lembar masukan yang telah tersedia. 

12. Setelah selesai mengisi seluruh item pertanyaan, tuliskan nama, NIP, dan 

tanda tangan Bapak/Ibu pada bagian yang tersedia.  

 

 

 

 

 

 



Kisi-kisi Angket untuk Tanggapan Guru  
 

No. Aspek Indikator Nomor 

Instrumen 

Jumlah 

Butir 

1. Aspek 

Perumusan 

Tujuan 

Pembelajaran 

a. KejelasanKompetensi Inti dan 

Kompetensi Dasar 

b. Ketepatan penjabaran 

kompetensi dasar dalam 

indikator 

c. Kesesuaian indikator dengan 

tujuan pembelajaran 

d. Kesesuaian indikator dengan 

tingkat perkembangan siswa 

1 

 

2 

 

 

3 

 

4 

1 

 

1 

 

 

1 

 

1 

2. Kesesuaian 

Materi dengan 

KI,KD, 

Indikator 

danTujuan    

Pembelajaran 

a. Kesesuaian materi dengan KI 

b. Kesesuaian materi dengan   KD 

c. Kesesuaian materi dengan  

Indikator 

d. Kesesuaian materi dengan 

tujuan pembelajaran 

5 

6 

7 

 

8 

 

1 

1 

1 

 

1 

3. Aspek 

kualitas 

a. Kualitas media sudah 

memenuhi kriteria media 

pembelajaran 

b. Penggunaan media yang 

dikembangkan memenuhi 

fungsi praktis 

c. Desain media baik (kejelasan 

huruf, gambar dan background) 

9 

 

 

10 

 

 

11 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

4.  

Aspek 

efektifitas 

a. Tingkat interaktivitas siswa 

dengan media. 

b. Media dapat digunakan 

diberbagai tempat, waktu 

keadaan. 

c. Kesesuaian media dengan 

kebutuhan pembelajaran. 

d. Media dapat mealatih 

kemandirian belajar siswa 

12 

 

13 

 

 

14 

 

15 

1 

 

1 

 

 

1 

 

1 

5. Aspek 

penyajian 

a. Kesesuain dan ketepatan 

ilustrasi dengan materi 

b. Kejelasan petunjuk penggunaan 

c. Kemudahan memilih menu 

sajian 

d. Kemudahan dalam penggunaan 

media 

e. Tampilan umum media menarik 

16 

 

17 

18 

 

19 

 

20 

1 

 

1 

1 

 

1 

 

1 

 Jumlah  20 

Sumber : Pengembangan dari Azhar Arsyad, Media Pembelajaran, h. 175-176 



LEMBAR VALIDASI MEDIA PEMBELAJARAN E-MAGAZINE OLEH 

GURU IPA BIOLOGI KELAS VII 

A.  Penilaian  

NO Aspek yang dinilai Kategori Penilaian 

4 3 2 1 

1. Perumusan Tujuan Pembelajaran 

1. Kejelasan Standar Kompetensi dan 

Kompetensi Dasar 

    

2. Ketepatan penjabaran kompetensi 

dasar dalam indikator 

    

3. Kesesuaian indikator dengan tujuan 

pembelajaran 

    

4. Kesesuaian indikator dengan tingkat 

perkembangan siswa 

    

2. Kesesuaian Materi dengan KI, KD, Indikator dan Tujuan Pembelajaran 

1. Kesesuaian materi dengan KI     

2. Kesesuaian materi dengan KD     

3. Kesesuaian materi dengan Indikator      

4. Kesesuaian materi dengan tujuan 

pembelajaran 

    

3.  Aspek Kualitas 

1. Kualitas e-magazine yang 

dikembangkan sudah memenuhi 

kriteria media  

    

2. Penggunaan e-magazine digital yang 

dikembangkan memenuhi fungsi 

praktis sebagai media pembelajaran 

    

3. Desain e-magazine digital baik 

(kejelasan huruf, gambar dan 

background) 

    

4. Aspek Efektifitas 

1. Kesesuaian media yang 

dikembangkan dengan kebutuhan 

pembelajaran 

    

2. Tingkat interaktivitas siswa dengan 

media yang dikembangkan. 

    

 

 



NO Aspek yang dinilai Kategori Penilaian 

4 3 2 1 

3. Media dapat digunakan diberbagai 

tempat, waktu, dan keadaan 

    

4. Media dapat mealtih kemandirian 

belajar siswa 
    

5. Aspek Penyajian 

1. Kesesuaian dan ketepatan ilustrasi 

dengan materi 
    

2. Kejelasan petunjuk penggunaan     

3. Kemudahan memilih menu sajian     

4. Kemudahan dalam penggunaan 

media 
    

5. Tampilan Umum media e-magazine 

menarik 
    

Skor total yang diperoleh :      skor maksimal :80 

B.Rekomendasi/Saran: 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

F. Kesimpulan  

Lingkari pada nomor sesuai dengan kesimpulan 

10. Layak untuk diujicobakan 

11. Layak untuk diujicobakan dengan revisi sesuai saran 

12. Tidak layak untuk diujicobakan 

 

Bandar Lampung, ……………..2017 

                                                         Guru,  

 

 

 

 

Nip  

 



PERNYATAAN 

 

Saya yang bertanda tangan dibawah ini, 

Nama   :  

Instansi  :  

Alamat instansi : 

Kelas   :  

 

Menyatakan bahwa saya telah memberikan penilaian dan masukan pada 

produk yang dikembangakn dengan judul “Pengembangan E-magazine Berbasis 

Website Sebagai Media Pembelajaran IPA Biologi Untuk Memberdayakan 

Kemampuan Berpikir Kritis” yang disusun oleh: 

Nama   : Ulum Ma’rifah 

NPM   : 1311060159 

Program studi  : Pendidikan Biologi  

Fakultas  : Tarbiyah Dan Keguruan  

Harapan saya, penilaian dan masukan yang saya berikan dapat digunakan 

untuk menyempurnakan laporan akhir mahasiswa yang bersangkutan. 

Bandar Lampung, ………..2017 

Peserta didik 

 

 

 

 

 



LEMBAR ANGKET TANGGAPAN PESERTA DIDIK TERHADAP         “E-

MAGAZINE BERBASIS WEBSITE SEBAGAI MEDIA PEMBELAJARAN IPA 

BIOLOGI UNTUK MEMBERDAYAKAN KEMAMPUAN BERPIKIR 

KRITIS” 

 

PETUNJUK PENGISIAN  

13. Berilah tanda (√) pada salah satu pilihan kolom kategori penilaian SS, S, TS,  

atau STS pada tiap butir kriteria penilaian sesuai dengan penilaian anda 

terhadap Modul IPA Terpadu dengan ketentuan penilaian sebagai berikut: 

SS  = Sangat Setuju (4) 

S   = Setuju  (3) 

TS  = Tidak Setuju  (2) 

STS = Sangat Tidak Setuju (1) 

14. Berikan penilaian anda secara lengkap pada setiap butir kriteria penilaian. 

kritik, saran, atau masukan anda terhadap media e-magazine harap dituliskan 

pada lembar masukan.  

15. Mintalah penjelasan apabila terdapat hal-hal yang belum dipahami. 

16. Jawaban anda tidak mempengaruhi nilai akademik anda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kisi-kisi Angket untuk Peserta didik 

 

No  
Indikator 

Nomor  

instrumen  

Jumlah 

butir 
1. Media yang dikembangkan mudah 

digunakan. 

1 1 

2. Media e-magazine dapat digunakan 

dimana saja. 

2 1 

 
3. Media e-magazine mempermudah 

untuk menambah pengetahuan peserta 

didik tentang materi klasifikasi 

tumbuhan 

3 1 

4. Media e-magazine dapat membantu 

peserta didik untuk belajar secara aktif 

dan mandiri. 

4 1 

5. Penggunaan media e-magazine 

mempermudah untuk memahami  

materi klasifikasi tumbuhan. 

5 1 

6. Setelah adanya media e-magazine 

minat belajar menjadi lebih tinggi. 

6 1 

7. Tampilan setiap slide media e-

magazine memiliki komposisi gambar 

dan warna yang serasi. 

7 1 

8. Media e-magazine menggunakan 

bahasa yang komunikatif sehingga 

mudah dipahami. 

8 1 

9. Media e-magazine ini dapat 

memotivasi peserta didik untuk 

belajar. 

9 1 

10. Media e-magazine yang 

dikembangkan dapat menumbuhkan 

rasa ingin tahu dan dapat mengasah 

daya ingat. 

10 1 

11. Soal  evaluasi yang disajikan dalam 

media mudah dipahami. 

11 1 

12. Tampilan media e-magazine yang 

dibuat cukup menarik. 

12 1 

Jumlah  12 

Sumber : Pengembangan dari Azhar Arsyad, Media Pembelajaran, h. 175-176 

 

 



 

 

A.  Penilaian 

NO Aspek Tanggapan 

SS S TS STS 

1. Saya merasa media e-magazine 

mudah digunakan 

    

2. Menurut saya media e-magazine 

dapat digunakan dimana saja 

    

3. Saya berpendapat media e-magazine 

mempermudah untukmenambah 

pengetahuan peserta didik tentang 

materi klasifikasi tumbuhan 

    

4. Dengan adanyamedia e-magazine 

dapat membantu saya untuk belajar 

secara aktif dan mandiri  

    

5. Dengan adanya media e-magazine 

yang dikembangkan dapat 

memudahkan saya memahami materi 

    

6. Setelah adanya media e-magazine ini, 

minat belajar  saya menjadi lebih 

tinggi  

    

7. Saya berpendapat bahwa tampilan 

setiap slidemedia e-magazine 

memiliki komposisi gambar dan 

warna yang serasi 

    

8. Menurut saya media e-magazine 

menggunakan bahasa yang 

komunikatif sehingga mudah 

    



dipahami 

 

NO Aspek Tanggapan 

SS S TS STS 

9. Menurut saya media e-magazine ini 

dapat memotivasi saya untuk belajar 

    

10. Saya merasa media e-magazine yang 

dikembangkan dapat menumbuhkan 

rasa ingin tahu dan dapat mengasah 

daya ingat saya 

    

11. Soal evaluasi yang disajikan dalam 

media mudah dipahami 

    

12. Saya berpendapat bahwa tampilan 

media e-magazine yang dibuat cukup 

menarik 

    

 

Skor total yang diperoleh:     Skor maksimal: 48 

B.Rekomendasi/Saran: 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………... 

G. Kesimpulan  

Lingkari pada nomor sesuai dengan kesimpulan 

13. Layak untuk diujicobakan 

14. Layak untuk diujicobakan dengan revisi sesuai saran 

15. Tidak layak untuk diujicobakan 

 Bandar Lampung, ………..2017 
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EVALUASI SOAL  BERPIKIR KRITIS ENNIS PADA MATERI 

KLASIFIKASI TUMBUHAN KELAS VII SMP 

 

Nama: 

Kelas: 

Nama Sekolah: 

1. Setiap tumbuhan memiliki organ akar, batang, dan daun. Setiap organ 

memiliki struktur yang berbeda-beda. Pernyataan dibawah ini yang benar 

mengenai perbedaan  antara organ kelompok tumbuhan dikotil dan kelompok 

tumbuhan monokotil adalah... 

a. Dikotil berakar tunggang, monokotil berakar tunggang. 

b. Dikotil berkeping satu, monokotil berkeping dua. 

c. Dikotil tidak bercabang, monokotil bercabang. 

d. Dikotil berakar tunggang, monokotil berakar serabut. 

 

2.  Tumbuhan berbiji dibedakan menjadi 2 subdivisi, yaitu tumbuhan berbiji 

terbuka (gymnospermae) dan tumbuhan berbiji tertutup (angiospermae). 

Dibawah ini yang merupakan ciri tumbuhan berbiji tertutup yaitu:... 

a. Akarnya berupa akar tunggang dan batangnya bercabang. 

b. Bakal bijinya diselubungi oleh bakal buah. 

c. Memiliki strobilus sebagai organ reproduksi. 

d. Habitat di tempat yang lembab. 

 

3.  Kita mengenal tumbuhan angiospermae dibagi menjadi 2 kelas yaitu 

tumbuhan dikotil dan momokotil, tumbuhan tersebut dibedakan berdasarkan 

keping biji. Jagung merupakan tanaman yang memiliki biji yang banyak 



dalam satu bonggol dan merupakan contoh dari dikotil. Menurut kalian 

benarkah pernyataan diatas:... 

a. Tidak, jagung merupakan tanaman monokotil dengan biji berkeping 

satu. 

b. Benar, jagung merupakan tanaman dikotil dengan biji berkeping satu. 

c. Benar, jagung merupakan tanaman dikotil dengan biji berkeping dua. 

d. Tidak, jagung merupakan tanaman monokotil dengan biji berkeping dua. 

 

 

4. Dari sebuah penelitian ditemukan bahwa tumbuhan lumut merupakan 

peralihan antara tumbuhan bertalus (tallophyta) dan tumbuhan berkormus 

(cormophyta), karena... 

a. Daun lumut tidak berklorofil. 

b. Spesies lumut jumlahnya sedikit. 

c. Tumbuhan lumut memiliki daun sejati. 

d. Tumbuhan lumut belum memiliki akar sejati. 

 

5. Perhatikan gambar dibawah ini. 

 

(Sumber: http://dvill-staw.blogspot.com/2011/12/laporan-praktikum-botani-tingkat-

rendah.html) 

             Gambar diatas menunjukkan tumbuhan paku pada kelas... 

http://dvill-staw.blogspot.com/2011/12/laporan-praktikum-botani-tingkat-rendah.html
http://dvill-staw.blogspot.com/2011/12/laporan-praktikum-botani-tingkat-rendah.html


a. Paku Ekor kuda (Equisitinae). 

b. Paku Purba (Psilopthynae) 

c. Paku-pakuan  

d. Paku Kawat (Lycopodinae) 

 

6. Perhatikan gambar dibawah ini. 

 

(Sumber: http://www.ebiologi.com/2016/03/contoh-tumbuhan-monokotil-

beserta-nama-latin.html?m=1) 

Dapatkah kamu melakukan identifikasi tumbuhan pada gambar tersebut? 

Pernyataan yang benar mengenai hasil identifikasi tumbuhan pada gambar 

tersebut yaitu:... 

a. Tumbuhan monokotil karena memiliki akar serabut, batang tidak 

bercabang dan tidak berkambium. 

b. Tumbuhan dikotil karena memiliki akar tunggang, batang tidak bercabang, 

dan pertulangan daun sejajar. 

c. Tumbuhan angiospermae karena memiliki akar tunggang, batang tidak 

bercabang dan tidak berkambium. 

d. Tumbuhan gymnospermae karena memiliki akar serabut, batang tidak 

bercabang, dan pertulangan daun sejajar. 

 

http://www.ebiologi.com/2016/03/contoh-tumbuhan-monokotil-beserta-nama-latin.html?m=1
http://www.ebiologi.com/2016/03/contoh-tumbuhan-monokotil-beserta-nama-latin.html?m=1


7. Pengamatan terhadap suatu tumbuhan menunjukkan ciri-ciri sebagai berikut: 

berakar tunggang, biji berkeping dua, pertulangan daun menjari atau 

menyirip. Dari ciri-ciri tumbuhan tersebut digolongkan kedalam... 

a. Kelompok dikotil. 

b. Kelompok monokotil. 

c. Kelompok gymnospermae 

d. Kelompok angiospermae. 

 

8. Setiap tumbuhan pasti akan mengalami perkembangbiakan yang bertujuan 

untuk melestarikan keturunannya. Organ perkembangbiakan tumbuhan pada 

kelompok gymnospermae dan angiospermae adalah... 

a. Batang. 

b. Biji 

c. Daun 

d. Spora. 

 

9. Tumbuhan dengan ciri-ciri: hidup ditempat yang lembab, berklorofil, 

memiliki akar, batang dan daun, serta daun muda menggulung. Berdasarkan 

ciri-ciri yang disebutkan diatas tumbuhan tersebaut merupakan tumbuhan... 

a. Lumut. 

b. Paku. 

c. Monokotil 

d. Dikotil. 

 

10. Pada tanaman paku, khususnya pada bagan daun terdapat daun penghasil 

spora dan daun yang tidak menghasilkan spora. Pernyataan yang benar 

mengenai paku tersebut yaitu:... 

a. Spermatofit merupakan daun penghasil spora dan tropofil yang tidak 

menghasilkan spora. 



b. Tropofil merupakan daun penghasil spora dan sporofil daun yang tidak 

menghasilkan spora. 

c. Sporofil merupakan daun penghasil spora dan tropofil daun yang 

tidak menghasilkan spora. 

d. Mikrofil merupakan daun yang menghasilkan spora dan tropofil daun 

yang tidak menghasilkan spora. 

 

11. Pada kelompok tumbuhan paku yang sudah kalian pelajari, khususnya pada 

salah satu bagian organnya terdapat sorus. Sorus adalah kumpulan 

spongarium yang terdapat pada:... 

a. Akar. 

b. Bunga. 

c. Batang. 

d. Daun. 

 

12. Pinus, pakis haji, melinjo, dan pohon cemara. Tumbuhan-tumbuhan yang 

disebutkan diatas di pisahkan dari angiospermae, berarti tumbuhan tersebut 

tergolong gymnospermae, dengan alasan:... 

a. Tidak memiliki akar, batang, dan daun sejati. 

b. Tidak memiliki biji yang tidak dibungkus oleh daun buah 

c. Tidak menghasilkan biji. 

d. Tidak memiliki berkas pengangkut. 

 

13. Dalam kegiatan identifikasi tumbuhan seorang siswa menemukan tumbuhan 

dengan ciri-ciri sebagai berikut tidak dapat dibedakan akar, batang dan daun, 

berkembang biak dengan spora dan berklorofil. Dapatkah kamu tentukan 

bahwa tumbuhan yang diidentifikasi siswa tersebut adalah kelompok 

tumbuhan ... 

a. Kelompok ganggang 



b. Kelompok tumbuhan paku. 

c. Kelompok jamur 

d. Kelompok tumbuhan lumut. 

 

 

14. Suatu permasalahan berat dilingkungan yaitu ketika terjadi bencana alam, 

salah satunya adalah banjir. Banjir terjadi karena beberapa faktor salah 

satunya adalah berkurangnya tumbuhan atau pohon sebagai penyerap air 

didalam tanah. sebagai seorang yang peduli lingkungan hendaknya kamu 

mencegah masalah tersebut yaitu dengan menanam tumbuhan. Tumbuhan 

kelompok apakah yang paling cocok untuk kalian tanam? 

a. Kelompok tumbuhan bryophyta dan angiospermae. 

b. Kelompok pteridophyta dan gymnospermae. 

c. Kelompok spermatophyta, gymnospermae, bryophyta dan dikotil. 

d. Kelompok gymnospermae, dikotil dan monokotil 

 

15. Sekelompok siswa SMP sedang berjalan-jalan disawah mereka menemukan 

beberapa jenis tumbuhan, diantaranya pisang, mangga, kelengkeng, dan 

durian. Bila mereka hendak mengelompokkan tumbuhan tersebut, sistem 

klasifikasi manakah yang menurutmu paling mudah dilakukan? Coba bantulah 

mereka untuk membuatnya. 

a. Sisem klasifikasi praktis bahwa pisang, mangga, kelengkeng, dan durian 

merupakan kelompok tumbuhan monokotil. 

b. Sisem klasifikasi praktis bahwa pisang, mangga, kelengkeng, dan durian 

merupakan kelompok tumbuhan dikotil. 

c. Sisem klasifikasi praktis bahwa pisang, mangga, kelengkeng, dan 

durian merupakan kelompok tumbuhan buah-buahan. 

d. Sisem klasifikasi praktis bahwa pisang, mangga, kelengkeng, dan durian 

merupakan kelompok tumbuhan spermatophyta.  



Proses Penelitian di SMP Negeri 2 Bandar Lampung kelas VII 
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