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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Landasan Teori 

1. Teori Belajar yang Melandasi Pengembangan E-Biomagz 

Teori belajar awalnya berkembang dari teori belajar behavioristik, yang 

selanjutnya ditemukan dua paradigma teori belajar lainnya yaitu kognitivistik, 

dan konstruktivistik. Masing- masing teori belajar memiliki ciri khasnya 

masing-masing dalam mendefinisikan proses belajar, namun pada praktiknya 

juga dapat digunakan untuk saling melengkapi. Ketiga paradigma teori belajar 

tersebut, selanjutnya dapat digunakan secara kolaboratif dan proporsional untuk 

mendukung terjadinya belajar melalui E-Biomagz interaktif. 

a. Teori Belajar Behavioristik 

Teori behavioristik memandang belajar adalah perubahan tingkah 

laku sebagai akibat dari adanya reaksi stimulus dan respon (Budiningsih, 

2005). Teori behavioristik memiliki tokoh-tokoh pendukung, diantaranya 

Thorndike, Ivan Pavlov, Watson, Skinner, Clark Hull dan Edwin R. Guthrie. 

Meskipun konsep teori dari masing-masing tokoh memiliki pandangan yang 

berbeda-beda, namun pada prinsipnya teori-teori tersebut memandang 

pembelajaran sebagai proses pembentukan asosiasi-asosiasi antara stimulus 

dan respon yang mengakibatkan perubahan perilaku yang dapat diamati. 

Teori belajar behavioristik, awalnya lahir dari aliran mazhab psikologi yang 

dipelopori oleh Watson. Watson menganggap bahwa objek perhatian 

psikologi yang utama adalah pada perilaku dan bagaimana perilaku dapat 
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bervariasi berdasarkan pada pengalaman yang beragam. Aliran 

behavioristik mempevcayai bahwa perilakulah yang seharusnya dipelajari, 

sebab perilaku dapat dikaji secara langsung. Seiring dengan perkembangan 

psikologi modern, aliran berhavioristik berkembang menjadi teori belajar 

yang menganalisis proses belajar melalui perubahan tingkah laku. 

Thorndike merupakan tokoh pencetus konsep kontiguitas dalam teori 

belajar behavioristik. Belajar merupakan proses triall and error atau juga 

disebut dengan selecting and connecting, merupakan gagasan dari 

Thorndike yang dimaknai bahwa proses belajar merupakan kegiatan uji 

coba hingga peserta didik menemukan respon yang tepat. Hasil pemikiran 

Thorndike banyak dikenal melalui beberapa hukum, yakni (a) hukum 

kesiapan (law of readiness), (b) hukum latihan (law of exercises), dan (c) 

hukum efek (law of effect).  

Hukum kesiapan menyatakan bahwa ketika seseorang siap untuk 

melakukan suatu tindakan, maka melakukannya akan memuaskan. Hukum 

latihan menyatakan bahwa repetisi dapat memperkuat koneksi dan 

sebaliknya penghentian repetisi akan melemahkan koneksi. Hukum efek 

adalah penguatan atau pelemahan dari suatu koneksi antara stimulus dan 

respon sebagai akibat dari konsekuensi dari respon.  

Pada perkembangan selanjutnya yakni pasca 1930, Thorndike 

melakukan beberapa revisi terhadap hukum latihan dan hukum efek. Pada 

hukum efek, ditemukan bahwa hukuman (efek yang tidak menyenangkan) 

tidak memberi pengaruh apa-apa terhadap kekuatan koneksi. Thorndike 
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juga melakukan revisi bahwa penghentian repetisi ternyata tidak 

melemahkan koneksi dalam waktu yang cukup panjang (Hergenhahn & 

Olson, 2008). Berbeda dengan pendapat Thomdike mengenai hukum 

latihan, menurut Pritchard (2009: 64) repetition merupakan pendekatan 

yang tepat dalam pembelajaran behavioristik. Reaksi stimulus dan respon 

yang diperkuat melalui perulangan (repetition) akan memperkuat timbulnya 

perubahan perilaku yang diinginkan. 

Skinner juga menambahkan bahwa penggunaan hukuman 

(Punishment) merupakan hal yang kurang tepat sehingga Ia lebih 

mementingkan pemberian Penguatan (Reinforcement) untuk mencapai 

respon yang diinginkan. Skinner lebih percaya kepada apa yang disebut 

sebagai Penguatan. Penguatan merupakan apapun usaha yang dilakukan 

untuk memperkuat timbulnya respon. Bila penguatan ditambahkan (positive 

reinforcement) maka respon diharapkan semakin kuat. Begitu pula bila 

respon dikurangi/dihilangkan (negative reinforcement) maka respon juga 

diharapakan akan semakin kuat. Kedua penguatan ini bertujuan untuk 

memperkuat respon. Perbedaanya adalah penguat positif menambah 

stimulus, sedangkan penguat negatif adalah mengurangi stimulus agar 

memperkuat respons. 

b. Teori Belajar Kognitif 

Belajar menurut teori belajar kognitif adalah perubahan persepsi dan 

pemahaman yang tidak selalu dapat terlihat sebagai tingkah laku yang 

nampak (Budiningsih, 2012: 34). Teori ini menjadi dasar pengembangan 
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teori belajar yang lain, seperti teori pemrosesan informasi dan teori 

konstruktivistik. Teori belajar kognitif mementingkan proses internal yaitu 

proses mental manusia. Abdulhak dan Darmawan (2015: 68) menjelaskan 

beberapa karateristik penting pada teori belajar kongnitif, yakni:  

1) Perubahan perilaku manusia sangat dipengaruhi oleh apa yang ada 

dalam dirinya (nativistik).  

2) Memetingkan keseluruhan dibandingkan bagian-bagian (wholistik).  

3) Mementingkan peranan fungsi kognitif.  

4) Mengutamakan keseimbangan dalam diri individu (dynamic 

equilibrium). 

5) Perilaku manusia sangat ditentukan oleh masa kini. 

6) Pemebentukan perilaku manusia lebih banyak dipengaruhi oleh 

struktur kognitif.  

7) Yang menjadi ciri khas dalam pemecahan masalah, menurut teori 

kognitif adalah adanya “insight”. 

Dalam praktek pembelajaran, teori kognitif nampak pada rumusan 

tahap-tahap perkembangan yang dikemukakan oleh Piaget, advance 

organizer oleh Ausubel, pemahaman konsep oleh Bruner dan hierarki 

belajar oleh Gagne. Piaget merupakan tokoh psikologi kognitif yang 

mempunyai pengaruh besar dalam perkembangan pemikiran teori kognitif 

lainnya. Dalam Budiningsih (2012: 35-40) dijelaskan bahwa perkembangan 

kognitif seseorang merupakan suatu proses genetik yang didasarkan pada 

mekanime biologis perkembangan sistem syaraf. Dengan kata lain, semakin 
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bertambahnya umur seseorang, maka susunan sel syaraf akan semakin 

kompleks sehingga meningkat pula kemampuannya. Kegiatan belajar 

terjadi berdasarkan tahapan perkembangan sesuai dengan umur seseorang, 

serta melalui proses asimilasi, akomodasi dan equlibrasi. Piaget juga 

menjelaskan mengenai teori schemata, yakni memandang proses 

pembelajaran sebagai sarana untuk mencari pengetahuan yang baru dengan 

cara mengaitkannya dengan struktur kognitif yang sudah ada. Sehingga 

hasil belajar merupakan hasil dari pengorganisasian struktur kognitif yang 

baru berdasarkan integrasi antara pengetahuan yang lama dan baru. Dengan 

demikian proses asimilasi (informasi lama yang disatukan atau 

diintegrasikan sehingga menjadi informasi yang baru) dan akomodasi 

(mengubah dan membentuk) pengetahuan dan pengalaman, berjalan dengan 

baik.  

Berbeda dengan piaget, Bruner tidak memadang belajar sebagai suatu 

perubahan persepsi atau pemahaman. Brunner tidak mengembangkan teori 

belajar yang sistematis karena inti dari belajar menurutnya merupakan 

bagaiamana seseorang untuk memilih, mempertahankan dan 

mentransformasi infomrasi secara aktif (Dahar, 2011: 74). Teori ini dikenal 

dengan free dicovery learning. Seseorang diberikan kesempatan untuk 

menemukan konsep, teori, aturan atau pemahaman melalui berbagai contoh 

yang ia temui dalam kehidupannya. Lebih lanjut, Brunner (dalam 

Budiningsih, 2012: 41-42) menjelaskan perkembangan kognitif seseorang 

memalui tiga tahapan yang ditentukan oleh caranya melihat lingkungan, 
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yakni (1) Tahap enaktif, dimana seseorang melakukan aktivitas-aktivitas 

sebagai upaya untuk memahami lingkungannya. Sebagai contoh, melalui 

gigitan, sentuhan, pegangan, dan sebagainya; (2) Tahap ikonik, dimana 

seseorang memahami objek-objek atau dunianya melalui gambar-gambar 

dan visualisasi verbal. Seseorang akan belajar melalui bentuk perumpamaan 

(tampil) dan perbandingan (komparasi); (3) Tahap simbolik, dimana 

seseorang telah mampu memiliki ide-ide atau gagasan-gagasan abstrak yang 

sangat dipengaruhi oleh kemampuannya dalam berbahasa dan logika.  

Selain itu, pada teori pemrosesan informasi yang dikemukakan oleh 

Gagne menjelaskan faktor yang penting dalam perkembangan seseorang 

adalah belajar. (Abdulhak dan Darmawan, 2015: 76). Perkembangan adalah 

hasil kumulatif dari belajar yang dimana prosesnya melalui delapan fase, 

yakni: (1) motivasi, (2) pemahaman, (3) pemerolehan, (4) penahanan, (5) 

ingatan kembali, (6) generalisasi, (7) perlakuan, dan (8) umpan balik.  

Teori belajar menurut Ausubel menjelaskan jika belajar seharusnya 

merupakan asimilasi yang bermakna bagi seseorang (Budiningsih, 2005: 

43). Materi yang akan dipelajari diasimilasi dan dihubungkan dengan 

pengetahuan yang telah dimiliki siswa dalam bentuk struktur kognitif. 

Belajar bermakna yaitu proses mengaitkan informasi baru terhadap konsep-

konsep yang relevan pada struktur kognitif seseorang. Ausubel 

mengemukakan konsepsinya mengenai Advance Organizers sebagai 

kerangka konspetual mengenai isi pelajaran yang dipelajari oleh seseorang. 
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Ivers & Barron (2002: 13) dalam bukunya yang berjudul Multimedia 

Projects in Education menjelaskan penerapan prinsip-prinsip teori belajar 

kognitif dalam pengembangan media, diantaranya sebagai berikut. 

Tabel 1. Teori Belajar Kognitif dalam Multimedia Pembelajaran 

Cognitive Learning 
Theory  

Implications for 
Instruction/ 
Assessment  

Relationship to 
Creating Multimedia 

Projects  
Learning is a process 
of creating personal 
meaning from new 
information and prior 
knowledge.  

Encourage discussion, 
divergent thinking, 
multiple links and 
solutions, varied 
modes of expression, 
critical thinking skills; 
relate new 
information to 
personal experience; 
apply infor mation  

Projects encourage 
knowledge 
construction and 
group efforts, 
stimulating 
discussion, and 
divergent thinking. 
Media elements 
provide various modes 
of expression. 

Learning is not 
necessarily a linear  
progression of 
discrete skills. 

Engage students in 
problem solving and 
critical thinking. 

Developing flowcharts 
and storyboards 
requires problem- 
solving and critical 
thinking skills to 
“chunk” and organize 
information into 
linear and nonlinear 
formats. Students see 
how data relate to 
each other. 

There are a variety of 
learning styles, 
attention spans, 
developmental paces, 
and intelligences.  

Provide choices in 
task, varied means of 
showing mastery and 
competence, time to 
think about and do 
assignments, 
opportunities for self 
evaluation and peer 
review.  

Design teams offer 
task options, allowing 
students to 
demonstrate their 
skills in many ways. 
The process of 
developing projects 
requires students to 
revise and rethink, 
and provides students 
with hands-on, 
concrete learning 
experiences.  
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Students perform 
better when they know 
the goal, see models, 
and know how their 
perfor mance 
compares to the 
standard.  

Discuss goals and let 
students help define 
them (personal and 
class); provide and 
discuss examples of 
student work and 
allow them to have 
input into 
expectations; give 
students opportunities 
for self-valuation and 
peer review.  

Rubrics, goals, and 
expectations for 
projects can be 
decided as a whole 
class without 
sacrificing the 
teacher’s basic 
objectives. Sample 
projects can help 
clarify project 
expectations. The 
process of developing 
projects encourages 
self-evaluation and 
peer review.  

It is important to 
know when to use 
knowledge, how to 
adapt it, and how to 
manage one’s own 
learning.  

Provide real-world 
opportunities (or 
simulations) to apply 
or adapt new 
knowledge; provide 
opportunities for 
students to think about 
how they learn and 
why they like certain 
work.  

Multimedia projects 
support real-world 
learning experiences, 
plus they have the 
potential to enhance 
students’ 
communication and 
metacognitive skills.  

Motivation, effort, 
and self-esteem affect 
learning and 
performance.  
 

Motivate students with 
real-life tasks and 
connections to 
personal experiences; 
encourage students to 
see the relationship 
between effort and 
results.  
 

Projects provide 
students with real-life 
tasks that they can 
connect to their 
personal interests and 
experiences. Projects 
serve as visual 
outcomes of students’ 
efforts.  
 

Learning has social 
components. Group 
work is valuable.  

Provide group work; 
establish 
heterogeneous 
groups; enable 
students to take on a 
variety of roles; 
consider group 
products and group 
processes.  

Multimedia projects 
encourage 
cooperative grouping 
techniques.  
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Lebih lanjut, Mayer (2009: 79-86) juga menjelaskan mengenai lima 

langkah teori kognitif tentang multimedia pembelajaran agar pembelajaran 

penuh makna (meaningful learning) diantaranya: 

1) Memilih kata-kata yang relevan untuk pemrosesan dalam memori 

kerja verbal. 

2) Memilih gambar-gambar yang relevan untuk pemrosesan dalam 

memori kerja visual. 

3) Menata kata-kata yang terpilih kedalam model mental verbal. 

4) Menata gambar-gambar yang terpilih kedalam model mental 

visual. 

5) Memadukan representasi verbal dan visual dengan pengetahuan 

yang sudah ada sebelumnya.  

c. Teori Belajar Konstruktivistik 

Paradigma konstruktivistik menempatkan pembelajar sebagai 

komponen penting (subjek) dalam proses pembelajaran. Belajar adalah 

proses menginternalisasi, membentuk kembali, atau membangun 

pengetahuan baru yang terjadi secara terus menerus dan mengalami 

reorganisasi karena adanya pengetahuan baru (Budiningsih, 2005: 58).  

Lebih lanjut Allesi & Trollip (2001: 32) menjelaskan, prinsip-prinsip 

yang disarankan untuk mencapai tujuan pembelajaran berdasarkan teori 

konstruktivistik ialah: (a) menekankan pembelajaran daripada pengajaran, 

(b) menekankan siswa untuk berpikir dan bertindak daripada guru, (c) 

menekankan pembelajaran aktif (active learning), (d) menggunakan 
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pendekatan penemuan atau panduan penemuan, (e) mendorong siswa 

membangun informasi dan proyek, (f) menggunakan aktivitas cooperative 

atau collaborative learning, (g) menggunakan aktivitas pembelajaran 

bermakna, (h) melibatkan siswa untuk memilih dan mengosiasikan tujuan, 

strategi, dan cara evaluasi pembelajaran, (i) mendorong otonomi pribadi 

sebagai bagian dari siswa, (j) mendukung refleksi belajar siswa, (k) 

mendorong siswa untuk menerima dan merefleksikan pada kompleksitas 

dunia nyata, dan (l) menggunakan penilaian dan aktivitas secara pribadi 

yang relevan bagi siswa.  

Ivers & Baroon (2002: 12) dalam bukunya Multimedia Project in 

Education menjabarkan implikasi dan hubungan teori konstruktivistik 

dalam multimedia pembelajaran sebagai berikut: 

Tabel 2. Teori Belajar Konstrutivistik dalam Multimedia Pembelajaran 

Constuctivist 
Learning 

Component 

Definition Relationship to Creating 
Multimedia Project 

Active  Students process 
information 
meaningfully  

Multimedia projects allow students 
to be active learner’s by defining the 
content and creating media 
components  
 

Cumulative  Learning builds 
on prior 
knowledge.  

Multimedia projects allow students 
to connect current knowledge to new 
ideas through a variety of formats.  

Integative  Learners 
elaborate on new 
knowledge  

Multimedia project offer 
environrments in which students can 
create increasingly complex 
programs, as well as present current 
and new knowledge in new ways  

Reflective  Students assess 
what they know 
and need to 
learn  

Multimedia projects incorporate 
multiple levels of assessment at 
various phases throughout the 
design and development process.  
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Goal-directed  Learners engage 
in purposeful 
learning 
activities.  

When assigning multimedia project, 
the teacher and students work 
together to define spesific learning 
outcomes.  

 

2. Belajar dan Pembelajaran 

Belajar adalah aktivitas atau suatu proses untuk memperoleh pengetahuan, 

meningkatkan keterampilan, memperbaiki perilaku, sikap dan mengkokohkan 

kepribadian (Suyono dan Haryanto, 2014: 9). Belajar dapat didefinisikan 

sebagai proses interaksi antara manusia dengan lingkungan yang dilakukan 

secara terencana untuk mencapai pemahaman, keterampilan, dan sikap yang 

diinginkan sehingga terjadi perubahan pada diri seseorang dari hasil belajar 

tersebut, yaitu kedewasaan diri (Musfiqon, 2012: 6). 

Menurut Gagne (Suyono dan Haryanto 2014: 92-93) dalam pembelajaran 

terjadi proses penerimaan informasi, untuk diolah sehingga menghasilkan 

keluaran dalam bentuk hasil belajar. Dalam pemrosesan informasi terjadi 

interaksi antara kondisi internal (keadaan dalam diri individu) dengan kondisi 

eksternal (rangsangan dari lingkungan). Kondisi eksternal ini oleh Gagne 

disebut sebagai sembilan peristiwa pembelajaran, yaitu: 

a. Memberikan perhatian (gain attention). 

b. Memberitahu siswa tentang tujuan pembelajaran (inform learner of 

objectives). 

c. Dibangun atas pengetahuan yang telah lalu (recall prior knowledge). 

d. Menyajikan pembelajaran sebagai rangsangan (present material). 

e. Memberikan panduan belajar (provide guided learning). 
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f. Menampilkan kinerja (elicit performance). 

g. Memberikan umpan balik (provide feedback). 

h. Menilai kinerja (assess performance). 

i. Meningkatkan retensi/ingatan dan transfer pengetahuan (enhance 

retention and transfer) (Suyono dan Haryanto, 2014: 92-93). 

Berkaitan dengan proses pembelajaran Gagne juga berpendapat bahwa 

tahapan proses pembelajaran meliputi delapan fase, yaitu: 1) motivasi, 2) 

pemahaman, 3) pemerolehan, 4) penyimpanan, 5) pengingatan kembali, 6) 

generalisasi, 7) perlakuan, dan 8) umpan balik (Suyono dan Haryanto, 2014 

:92). 

 

3. Media Pembelajaran 

Sabri (Hasrudin, 2009: 154) menyatakan bahwa pengertian media secara 

harfiah memiliki arti “perantara” atau “pengantar”. Menurut Musfiqon (2012: 

28), media pembelajaran dapat didefinisikan sebagai alat bantu berupa fisik 

maupun non fisik yang sengaja dipergunakan sebagai alat perantara antara guru 

dan siswa dalam memahami materi pembelajaran agar lebih efektif dan efisien 

sehingga materi pembelajaran lebih cepat diterima siswa dengan utuh serta 

menarik minat siswa untuk belajar lebih lanjut. Jadi media merupakan alat bantu 

yang digunakan guru dengan desain yang disesuaikan untuk meningkatkan 

kualitas pembelajaran. Menurut Hamalik (Hasrudin, 2009: 153), pemakaian 

media pembelajaran dapat membangkitkan keinginan dan minat yang baru, 
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membangkitkan motivasi, rangsangan kegiatan belajar, dan bahkan membawa 

pengaruh psikologis terhadap siswa. 

 

4. E-Magazine 

Menurut Sangian (2014) e-magazine (Majalah Elektronik) adalah 

semacam majalah dalam bentuk elektronik yang dinikmati via online, dimana 

juga sebagai sarana atau media informasi dalam bentuk file digital yang dapat 

diakses melalui media elektronik seperti Komputer, Laptop dan handphone. 

Hartiana (2014) menegaskan E-magazine adalah salah satu house journal versi 

online dari majalah. 

Sejajar dengan yang dipaparkan Nurjanah (2014), Majalah elektronik 

(electronic magazine), disingkat E-Magazine adalah versi elektronik dari 

majalah karena berbasis listrik. Majalah elektronik tidak lagi menggunakan 

bahan baku kertas untuk menuliskan artikel-artikelnya seperti majalah pada 

umumnya, melainkan dalam bentuk file digital yang dapat diakses melalui 

media elektronik seperti Komputer, Laptop, handphone, android, iPhone, iPad 

dan teknologi lainnya.  

Majalah secara umum dapat dimaknai sebagai media informasi dengan 

tugas utamanya menyampaikan berita aktual dalam konteks pendidikan di 

sekolah, untuk memacu kreativitas para siswa dalam menciptakan 

lingkungannya sendiri sebagai lingkungan yang kondusif untuk belajar, sekolah 

hendaknya menyediakan berbagai macam sumber belajar, diantaranya adalah 

majalah (Munadi, 2013: 100).  
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Menurut Daryanto (2012: 25), majalah adalah media komunikasi massa 

dalam bentuk cetak yang tidak perlu diragukan lagi peranan dan pengaruhnya 

terhadap masyarakat pembaca pada umumnya. Ditinjau dari isinya majalah 

dapat dibedakan menjadi majalah umum dan sekolah. Fungsi majalah adalah 

mengandung bacaan hangat dan aktual memuat data terakhir tentang hal yang 

menarik perhatian. 

Di samping itu, penelitian E-Magazine berbasis website sebagai media 

pembelajaran IPA Biologi  untuk memberdayakan kemampuan berpikir kritis 

oleh Ma’rifah (2017) menunjukkan bahwa produk yang dikembangkan sangat 

layak digunakan. Penelitian Wahyudi (2015) dengan judul judul ”Development 

of Resource Sharing E-Magazine at SMKN 3 Payakumbuh Using PHP 

Programming Language” yang dinaungi oleh RISTEKDIKTI. Hasil penelitian 

dapat disimpulkan bahwa, resource sharing e-Magazine ini dapat memudahkan 

meyebarkan informasi kepada peserta didik dalam proses pembelajaran kapan 

pun dan di mana pun. 

Langkah-langkah yang harus dilakukan agar majalah berfungsi dengan 

baik adalah membangkitkan motivasi membaca, memberi tugas-tugas yang 

kontekstual, menampilkan kliping-kliping siswa yang bagus agar menarik 

minat siswa yang lain, mengadakan diskusi dengan topik berkaitan dengan isi 

majalah, serta memberikan penghargaan yang wajar atas karya para siswa 

(Daryanto, 2012: 25-26). 

Arsyad (2014: 85-87) mengemukakan bahwa majalah adalah salah satu 

media berbasis cetakan. Media berbasis cetakan menuntut enam elemen yang 
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perlu diperhatikan pada saat merancang, yaitu konsistensi, format, organisasi, 

daya tarik, ukuran huruf, dan penggunaan spasi kosong. Beberapa cara yang 

digunakan untuk menarik perhatian media berbasis teks adalah warna, huruf, 

dan kotak. Warna digunakan sebagai alat penunjuk dan penarik perhatian 

kepada informasi yang penting, misalnya kata kunci diberi tekanan dengan 

cetakan warna merah (Arsyad, 2014:88). 

Lebih lanjut seperti yang dipaparkan di atas, hal ini sangat sesuai dengan 

prinsip desain komunikasi visual sebagai berikut: 

a. Kesatuan (Unity) 

Beberapa bagian dalam desain harus digabungkan atau dipisah 

sedemikian rupa menjadi kelompok-kelompok informasi. Kesatuan dapat 

dicapai dengan cara : 

1) mendekatkan beberapa elemen desain. 

2) dibuat bertumpuk. 

3) memanfaatkan garis untuk memisahkan informasi dan perbedaan 

informasi. 

4) perbedaan warna latar belakang. 

Kesatuan (unity) merupakan prinsip pengorganisasian unsur rupa 

yang paling mendasar. Tujuan akhir dari penerapan prinsip-prinsip desain 

yang lain, seperti keseimbangan (balance), kesebandingan, irama, dan 

lain sebagainya adalah untuk mewujudkan kesatuan yang padu atau 

keseluruhan. Nilai kesatuan dalam suatu bentuk bukan ditentukan oleh 

jumlah bagian-bagiannya. Kesatuan bukan sekedar kuantitas bagian, 
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melainkan lebih menunjuk pada kualitas hubungan bagian-bagian 

(Sunaryo, 2005: 31).  

Menurut Kusrianto (2007: 35) kesatuan adalah bagaimana 

mengorganisasikan seluruh elemen dalam suatu tampilan desain yang 

merupakan salah satu prinsip yang menekankan pada keselarasan unsur-

unsur yang disusun, baik dalam wujudnya maupun kaitannya dengan ide 

yang melandasinya. Kesatuan diperlukan dalam suatu karya grafis yang 

mungkin terdiri dari beberapa elemen di dalamnya. Dengan adanya 

kesatuan itulah, elemen-elemen yang ada saling mendukung sehingga 

diperoleh fokus yang dituju. 

b. Keseimbangan (Balance)  

Keseimbangan (balance) merupakan prinsip desain yang berkaitan 

dengan pengaturan bobot akibat gaya berat dan letak kedudukan bagian-

bagian, sehingga susunan dalam keadaan seimbang. Tidak adanya 

keseimbangan dalam suatu komposisi akan terganggu, sebaliknya, 

kesimbangan, yang baik memberikan perasaan tenang dan menarik, serta 

menjaga keutuhan komposisi (Sunaryo, 2005: 39).  

Menurut Baskara (2011: 44), keseimbangan adalah kesamaan 

distribusi dalam bobot. Bila dua benda dengan berat yang sama diletakkan 

pada jarak yang sama terhadap suatu sumbu khayal, maka objek yang ada 

pada kedua belah sisi dari garis maya tampak seolah-olah berbobot sama. 

Prinsip keseimbangan dibagi menjadi 3 yaitu:  

 



29 
 

1) Keseimbangan Formal (Simetri)  

Pengaturannya seimbang terhadap garis tengah sumbu. Tiap 

elemen diulang sepasang-sepasang masing-masing di kiri dan 

kanan garis tengah sumbu dan juga garis sumbu pada bagian atas 

dan bawah (Baskara 2011: 1).  

Keseimbangan simetris sama dalam ukuran, bentuk, bangun, 

dan letak dari bagian-bagian atau objek-objek yang akan disusun 

disebelah kiri dan kanan garis sumbu khayal.  

2) Keseimbangan Informal atau Asimetri  

Keseimbangan ini sering disebut keseimbangan aktif. 

Keseimbangan ini lebih bebas dari keseimbangan simetri, karena 

pengaturannya adalah sembarang dan tidak kaku. Di sini tidak ada 

garis tengah yang membagi komposisi dalam dua bagian yang 

sama, karena komponen desain berbeda, baik dalam bentuk dan 

warna, tetapi nampaknya sama berat (Kusmiati 1999: 11).  

Keseimbangan asimetris apabila garis, bentuk, bangun atau 

massa yang tidak sama dalam ukuran, isi atau volume, diletakkan 

sedemikian rupa sehingga tidak mengikuti aturan keseimbangan 

simetris. 

3) Keseimbangan horizontal 

Keseimbangan horizontal adalah keseimbangan antara 

bidang bagian atas dan bidang bagian bawah diperoleh dengan 

penggunaan horizontal. 
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c. Irama (Rhythm) 

Irama adalah elemen yang dapat menggugah emosi/perasaan yang 

terdalam. Hakikat irama adalah menelusuri sifat perseptual manusia dalam 

memandang bangunan, dimulai dari mata yang meluncur ke bagian bangunan, 

dari unit satu ke unit lainnya dengan teratur. Irama dapat dicapai dengan 

pengulangan (repetisi), gradasi/perubahan bertahap, oposisi (Baskara 2011: 3).  

Irama (rhythm) merupakan prinsip pengaturan unsur atau unsur-unsur 

rupa secara berulang-ulang dan berkelanjutan, sehingga bentuk yang tercipta 

memiliki kesatuan arah dan gerak yang membangkitkan keterpaduan bagian-

bagiannya (Sunaryo, 2005: 35).  

d. Fokus (Focus)  

Menurut Baskara (2011: 45) menyebutkan bahwa, prinsip titik fokus 

merupakan prinsip yang mengatur elemen-elemen desain yang dapat 

memberikan perhatian yang memusat pada salah satu bidang saja dan 

selanjutnya ke bidang yang lain.  

e. Kesebandingan atau proporsi (Proportion)  

Proporsi ialah perbandingan antara satu bagian dari suatu obyek atau 

komposisi terhadap bagian yang lain atau terhadap keseluruhan obyek atau 

komposisi. Ada kemiripan pengertian dengan skala, hanya saja unsur proporsi 

tidak berdiri sendiri, melainkan selalu dikaitkan dengan ukuran obyek lain yang 

telah diketahui sebelumnya (Kusmiati 1999: 14).  

Kesebandingan atau proporsi (proportion), yang berarti hubungan antar 

bagian atau antara bagian terhadap keseluruhannya. Pengaturan hubungan yang 
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dimaksud, bertalian dengan ukuran, yakni besar kecilnya bagian, luas 

sempitnya bagian, panjang pendeknya bagian, atau tinggi rendahnya bagian. 

Selain itu, kesebandingan juga menunjukkan pertautan ukuran antara suatu 

obyek atau bagian dengan bagian yang lainnya yang mengelilinginya. Tujuan 

pengaturan kesebandingan adalah agar tercapainya kesesuaian dan 

keseimbangan, sehingga diperoleh kesatuan yang memuaskan (Sunaryo, 2005: 

40).  

Setelah mengetahui elemen dasar dan prinsip-prinsip desain, diharapkan 

seorang desainer mampu menghasilkan suatu karya seni yang bagus, baru, 

inovatif, berdaya guna, dan bermanfaat bagi kehidupan manusia.  

f. Keserasian (Harmony)  

Keserasian (harmony) merupakan salah satu prinsip dalam mendesain 

yang mempertimbangkan keselarasan dan keserasian antar bagian dalam suatu 

keseluruhan sehingga cocok satu dengan yang lain, serta terdapat keterpaduan 

yang tidak saling bertentangan. Susunan yang harmonis menunjukkan adanya 

keserasian dalam bentuk raut dan garis, ukuran, warna-warna, dan tekstur. 

Semuanya berada pada keterpaduan untuk memperoleh suatu tujuan atau makna 

(Sunaryo, 2005: 32). 

g. Dominasi  

Dominasi adalah pengaturan peran atau penonjolan bagian atas dan pada 

bagian lainnya dalam satu keseluruhan. Dengan peran yang menonjol pada 

bagian itu maka menjadi pusat perhatian (center of interest) dan merupakan 
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tekanan (emphasis), karena itu menjadi bagian yang penting dan yang 

diutamakan (Sunaryo, 2005: 36).  

h. Hirarki visual 

Hirarki visual merupakan prinsip yang mengatur elemen-elemen yang 

mengikuti perhatian yang berhubungan secara langsung dengan titik fokus. 

Titik fokus merupakan perhatian yang pertama, kemudian baru diikuti perhatian 

yang lainnya. Tiga pertanyaan penting mengenai hirarki visual adalah mana 

yang Anda lihat pertama?, mana yang Anda lihat kedua?, mana yang Anda lihat 

ketiga? (Baskara 2011: 45).  

i. Penekanan/Emphasis  

Penekanan bisa dicapai dengan membuat judul atau ilustrasi yang jauh 

lebih menonjol dari elemen desain lain berdasarkan urutan prioritas. Penekanan 

bisa dicapai dengan beberapa cara, di antaranya : perbandingan ukuran, latar 

belakang yang kontras dengan tulisan atau gambar, perbedaan warna yang 

mencolok, memanfaatkan bidang yang kosong, perbedaan jenis, ukuran, dan 

warna huruf. 

 

5. Software Pendukung Pengembangan E-Biomagz 

a. Flip Builder 

Flip Builder/Flip PDF Pro merupakan software untuk membuat flip 

book dengan banyak fiture dan page editor dari file pdf yang kita 

punya. kita dapat membuat buku halaman (balik) yang dapat di 

tampilkan pada iPad, iPhone, perangkat Android dan juga desktop. Memulai 
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dengan ratusan pra-desain template yang di sediakan atau pun membuat 

dengan kreasi sendiri, seluruhnya kita dapat menyesuaikan brosur digital 

atau katalog dengan efek interaktif dengan menambahkan multi-media 

seperti video YouTube, gambar, hyperlink, Flash di interface nya dan juga 

tehnik drag-and-drop yang simple, setiap orang dapat menghasilkan buku 

yang keren dan dengan mudah untuk di baca. (Anonim, 2007). 

6. Multimedia Pembelajaran 

a. Pengertian Multimedia Pembelajaran 

Berdasarkan definisi para ahli, Reddi & Mishra (2003: 4) 

mendefinisikan multimedia sebagai integrasi beberapa elemen media 

(audio, video, grafik, teks, animasi, dll.) yang menjadi satu kesatuan sinergis 

dan simbiosis yang menghasilkan manfaat yang besar bagi pengguna 

dibandingkan dengan penggunaan elemen-elemen media tersebut secara 

individu. Sejalan dengan defenisi tersebut, Ivers & Barron (2002 :2) Secara 

umum mendefinisikan multimedia adalah penggunaan beberapa media 

untuk menyajikan informasi yang meliputi kombinasi antara teks, grafik, 

animasi, gambar, video, dan suara.  

Li & Drew (2004: 3) menjelaskan multimedia pada dasarnya berarti 

informasi pada komputer yang dapat direpresentasikan melalui audio, 

grafis, gambar, video dan animasi disamping komponen media tradisional 

lainya seperti teks dan grafis. Vaughan (2011: 1) juga menyatakan bahwa 

multimedia adalah kombinasi terpadu anatara teks, foto, seni grafis, suara, 

animasi, dan elemen video yang dimanipulasi secara digital. Jika dikaitkan 
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dengan pembelajaran, maka informasi yang disampaikan oleh multimedia 

merupakan informasi yang mengandung muatan pembelajaran. 

pembelajaran sendiri adalah kegiatan guru/pendidik untuk menciptakan 

situasi agar peserta didik belajar. 

Dengan berbagai definisi diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa 

multimedia pembelajaran adalah media pembelajaran yang 

menggabungkan beberapa elemen media seperti teks, grafik, animasi, audio 

maupun video yang tersusun secara sistematis, dimana informasi yang 

disampaikan melalui elemen-elemen tersebut mengandung pesan 

pembelajaran. Multimedia sebagai media mutkahir digunakan untuk 

mempermudah proses pembelajaran sehingga informasi atau pesan 

pendidikan bisa tersampaikan dengan baik, terlebih dengan berbagai fungsi 

dan manfaat yang dimiliki media pembelajaran. 

b. Manfaat Multimedia Pembelajaran 

Penggunaan multimedia sebagai media pembelajaran memberikan 

banyak manfaat pada pembelajaran itu sendiri. Media pembelajaran secara 

umum mampu menjadikan proses pengiriman informasi pembelajaran lebih 

berhasil tersampaikan dibandingkan tanpa menggunakan media (Sadiman 

et al., 2014: 11-15). Lebih lanjut Azhar Arsyad (2016: 29-30) menjelaskan 

bahwa penggunaan media dalam pembelajaran memberikan manfaat 

diantaranya: 

1) Memperjelas penyajian informasi dan pesan, sehingga 

memperlancar proses pembelajaran dan meningkatkan hasil belajar.  
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2) Mengarahkan dan meningkatkan perhatian sehingga munculnya 

motivasi belajar, interkasi yang lebih nyata dengan sesama dan 

lingkungannya, serta mampu belajar secara individual sesuai dengan 

kemampuan dan minat masing-masing  

3) Mengatasi keterbatasan indera, ruang dan waktu  

4) Memberikan pengalaman yang sama tentang peristiwa-peristiwa di 

lingkungan mereka.  

Suprihatiningrum (2016: 320-321) juga menjelasakan bahwa media 

pembelajaran mempunyai beberapa fungsi utama, yakni: 

1) Fungsi atensi, yakni mampu menarik perhatian siswa dengan apa 

yang ditampilkan oleh media tersebut.  

2) Fungsi motivasi, yakni mampu menumbuhkan kesadaran bagi siswa 

untuk lebih giat belajar.  

3) Fungsi afeksi, yakni mampu menumbuhkan sikap siswa dan 

kesadaran emosi akan materi pembelajaran dan orang lain.  

4) Fungsi kompensatori, yakni mampu mengakomodasi siswa yang 

lemah dalam memahami atau mempelajari materi pembelajaran 

yang tersaji secara teks atau verbal.  

5) Fungsi psikomotorik, yakni mampu mengakomodasi siswa untuk 

melakukan kegiatan motorik.  

6) Fungsi evaluasi, yakni mampu menilai siswa dalam merespon 

pembelajaran.  
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Secara lebih rinci, manfaat multimedia dalam pembelajaran yang 

dikemukakan oleh Daryanto (2016: 70) yakni:  

1) Benda yang sangat kecil ataupun tidak tampak oleh mata mampu 

diperbesar dan ditampilkan dengan lebih jelas.  

2) Benda yang besar dan tidak mampu dihadirkan disekolah mampu 

diperkecil dan ditampilkan dengan selayaknya.  

3) Peristiwa yang kompleks, rumit atau berlangsung dalam durasi yang 

cepat/lambat bisa disajikan dengan baik.  

4) Benda atau peristiwa yang jauh atau berada di luar jangkauan 

manusia secara langsung bisa disajikan dengan baik.  

5) Benda dan peristiwa yang berbahaya juga bisa disajikan dengan 

baik. 

6) Daya tarik dan perhatian siswa akan materi pelajaran meningkat.  

Sejalan dengan itu, Smadino, Lowther & Russell (2011: 173-174) juga 

menjelaskan bahwa keuntungan menggunakan komputer dan multimedia 

diantaranya: 

1) Individualisasi, yang mana memungkinkan multimedia 

dikendalikan oleh pengguna berdasarkan laju dan urutan 

pembelajaran mereka.  

2) Kebutuhan khusus, yang mana efektif untuk pembelajar yang 

khusus, berlatar belakang budaya beragam dan siswa dengan 

ketidakmampuan. 
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3) Pemantauan, yang mana komputer mampu menyimpan rekaman 

sehingga pengajaran lebih terindividualisasi dan guru bisa 

memantau perkembangan mereka. 

4) Manajemen informasi, komputer dan multimedia bisa mencakup 

pengetahuan yang terus berkembang terkait ledakan informasi.  

5) Pengalaman sensorik, yang mana komputer dan multimedia mampu 

menyediakan beragam pengalaman belajar, dan juga bisa digunakan 

dalam berbagai strategi pengajaran. 

6) Partisipasi pembelajar, yang mana komputer dan multimedia 

membantu mempertahankan perhatian siswa.  

c. Prinsip-Prinsip E-Magazine Berbasis Multimedia 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Mayer (2001) menunjukan 

bahwa peserta didik memiliki potensi belajar yang berbeda-beda. Menurut 

Mayer ada 12 prinsip desain multimedia pembelajaran yang dapat 

diterapkan di Pembelajaran. 12 Prinsip Merancang Multimedia 

Pembelajaran, yaitu : 

1) Prinsip Multimedia 

Orang belajar lebih baik dari gambar dan kata dari pada sekedar 

kata-kata saja. Dinamakan multimedia berarti mampu 

mengkombinasikan berbagai media (teks, gambar, grafik, 

audio/narasi, video, animasi, simulasi, dll) menjadi satu kesatuan 

yang harmonis (Mayer, 2009: 93). 
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2) Prinsip Kesinambungan Spasial 

Orang belajar lebih baik ketika kata dan gambar terkait 

disandingkan berdekatan dibandingkan apabila disandingkan 

berjauhan atau terpisah. Oleh karena itu, ketika ada gambar, video, 

animasi dan lain-lain yang dilengkapi dengan teks, maka teks 

tersebut harus merupakan jadi satu kesatuan dari gambar tersebut 

(Mayer, 2009: 119). 

3) Prinsip Kesinambungan Waktu 

Orang belajar lebih baik ketika kata dan gambar terkait disajikan 

secara simultan dibandingkan apabila disajikan bergantian atau 

setelahnya. Ketika memunculkan suatu gambar atau animasi yang  

beserta teks, sebaiknya dimunculkan secara bersamaan. Jika tidak 

akan memberikan kesan terpisah atau tidak terkait satu sama lain 

(Mayer, 2009: 141). 

4) Prinsip Koherensi 

Orang belajar lebih baik ketika kata-kata, gambar, suara, video, 

animasi yang tidak perlu dan tidak relevan tidak digunakan. 

Cantumkan yang perlu dan relevan dengan apa yang disajikan 

(Mayer, 2009: 169). 

5) Prinsip Modalitas Belajar 

Orang belajar lebih baik dari animasi dan narasi termasuk video), 

daripada dari animasi plus teks pada layar. Dengan kata lain lebih 

baik animasi atau video bernarasi dari pada video bernarasi 



39 
 

ditambah pula dengan teks yang panjang. Hal ini, sangat akan 

sangat mengganggu (Mayer, 2009: 197). 

6) Prinsip Redudansi 

Orang belajar lebih baik dari animasi dan narasi termasuk video, 

dari pada animasi bernarasi dipadu dengan teks pada layar 

(redundan). Sama halnya dengan prinsip di atas (Mayer, 2009: 215). 

7) Prinsip Perbedaan Individual 

9 prinsip sebelumnya berpengaruh kuat bagi mereka yang memiliki 

modalitas visual tinggi, kurang berpengaruh bagi yang sebaliknya. 

Kombinasi teks dan narasi serta visual berpengaruh kuat bagi 

mereka yang memiliki modalitas auditori tinggi, kurang 

berpengaruh bagi yang sebaliknya. Kombinasi teks, visual dan 

simulasi berpengaruh kuat bagi mereka yang memiliki modalitas 

kinestetik tinggi, kurang berpengaruh bagi yang sebaliknya (Mayer, 

2009: 236). 

d. Elemen Multimedia 

Hofstetter (2001: 16) menjelaskan bahwa terdapat lima elemen media 

yang biasanya terdapat dalam multimedia yakni, Teks, Gambar, Audio, 

Video dan, Animasi. Berikut penjelasan masing-masing elemen tersebut. 

1) Teks 

Hofstetter (2001: 16) menjelaskan bahwa teks merupakan elemen 

multimedia yang menjadi dasar untuk menyampaikan informasi, 

karena teks adalah jenis data yang paling sederhana dan membutuhkan 
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tempat penyimpanan yang paling kecil. Teks merupakan cara yang 

paling efektif dalam mengemukakan ide-ide kepada pengguna, 

sehingga penyampaian informasi akan lebih mudah dimengerti oleh 

masyarakat. Jenis-jenis teks seperti Printed Text, yaitu teks yang 

dihasilkan oleh word processor atau word editor dengan cara diketik 

yang nantinya dapat dicetak. Scanned Text yaitu teks yang dihasilkan 

melalui proses scanning tanpa pengetikan, dan Hypertext yaitu jenis 

teks yang memberikan link ke suatu tempat atau topik tertentu..  

Penggunaan font dalam mutlimedia juga harus diperhatikan 

untuk ukuran dan jenisnya. Penggunaan jenis font dalam multimedia 

pembelajaran sebaiknya menggunakan jenis font yang jelas, tegak dan 

tidak berkait (Surjono, 2017: 6). Font yang cocok untuk ditampilkan 

dalam multimedia adalah jenis Sans Serif, contohnya Arial, Verdana, 

Century Gothic, dsb 

2) Gambar 

Gambar sangat bermanfaat untuk mengilustrasi informasi yang 

akan disampaikan terutama informasi yang tidak dapat dijelaskan 

dengan kata-kata. Secara teknik gambar terdiri atas dua jenis yakni 

images dan graphics (Surjono, 2017: 7-9). Images atau yang sering 

juga dikenal dengan raster images/bitmap umumnya berasal dari foto 

yang dihasilkan oleh kamera digital atau oleh scanner, sedangkan 

graphics atau vector graphics adalah gambar yang dihasilkan oleh 

komputer melalui visualisasi persamaan matematis. 
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3) Audio 

Multimedia tidak akan lengkap jika tanpa audio (suara). Audio 

digunakan untuk memperjelas informasi teks maupun gambar 

(Surjono, 2017: 12). Audio bisa berupa percakapan, musik atau efek 

suara. Format dasar audio terdiri dari beberapa jenis yaitu, Wave yang 

merupakan format file digital audio yang disimpan dalam bentuk 

digital dengan eksistensi WAV. lalu yang kedua MIDI (Musical 

Instrument Digital Interface). MIDI memberikan cara yang lebih 

efisien dalam merekam music dibandingkan wave, kapasitas data yang 

dihasilkan juga jauh lebih kecil. MIDI disimpan dalam bentuk MID. 

4) Video 

Video menyediakan sumber yang kaya dan hidup untuk aplikasi 

multimedia (Hofstetter, 2001: 24). Dengan video dapat menerangkan 

hal-hal yang sulit digambarkan lewat kata-kata atau gambar diam dan 

dapat menggambarkan emosi dan psikologi manusia secara lebih jelas. 

5) Animasi 

Animasi adalah simulasi gerakan yang dihasilkan dengan 

menayangkan rentetan gambar ataupun frame ke layar (Hoffester, 

2001: 26). Penggunaan animasi mempermudah penjelasan mengenai 

suatu topik pembelajaran yang menonjolkan unsur dinamika (Surjono, 

2017: 15). 
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e. Evaluasi Multimedia 

Alessi & Trollip (2001) menyatakan ada sembilan pokok untuk 

menilai multimedia pembelajaran, yaitu: 

1) Subject matter, yakni terkait dengan isi atau pokok bahasan 

multimedia seperti: (a) kedalaman materi, (b) urutan materi, (c) 

akurasi materi dengan tujuan belajar, (d) hubungan bahasa yang 

digunakan (tingkatan bahasa, bias budaya, pemaknaan istilah teknis 

& jargon, ejaan, tata bahasa, dan tanda baca), (e) glosari atau 

penjelasan definisi istilah tertentu, (f) hot-word atau penjelasan 

istilah langsung dalam kata atau kalimat bersangkutan.  

2) Auxiliary information, yaitu informasi tambahan seperti 

pendahuluan, petunjuk, bantuan, dan kesimpulan.  

3) Motivasi, yaitu bagaimana multimedia dapat mempengaruhi sikap 

siswa agar termotivasi untuk belajar.  

4) Interface, yaitu tampilan multimedia seperti tampilan teks, grafis, 

animasi, audio, dan video  

5) Navigation, yaitu cara pengguna berpindah-pindah halaman dalam 

multimedia. Navigasi baik, jika konsisten tempat dan bentuknya. 

6) Pedagogy, yaitu aspek pembelajaran terkait dengan kesesuaian 

metodelogi yang digunakan, interaktivitas siswa, melayani 

pembelajaran kooperatif, kesesuaian strategi belajar, kontrol 

pengguna, pertanyaan edukatif dan bagaimana menjawabnya, 
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kualitas balikan konstruktif dari multimedia, pengukuran tingkat 

penguasaan materi.  

7) Invisible features, yakni fitur yang tidak terlihat ketika program 

dijalankan dan biasanya jarang digunakan dalam multimedia, seperti 

rekam jejak pengguna dan progress report.  

8) Robustness, yakni ketahanan produk yang meminimalkan 

multimedia error ketika digunakan, baik dari segi software maupun 

ketika multimedia tersebut dijalankan pada sistem operasi komputer 

lain  

9) Supplementary materials, yakni materi tambahan pada multimedia 

seperti menambahkan kamus untuk pembelajaran bahasa.  

 

7. Kelebihan E-Magazine 

E-Magazine seringkali disebut dengn e-book atau dapat juga disebut 

sebagai digital text book yang pada dasarnya memiliki kesamaan, yakni sama-

sama menggunakan perangkat digital. Media penghantar berupa perangkat 

digital dapat memberikan berbagai keunggulan bagi penggunanya. Adapun 

keunggulan dari digital text book dipaparkan sebagai berikut (Orey, Jones & 

Branch, 2013): 

1) Lengkap dan ringan untuk dibawa. 

2) Mudah disimpan dan dipindahkan. 

3) Memungkinkan pencarian. 

4) Dilengkapi dengan video pendukung materi. 
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5) Konten dapat di-update secara instan. 

6) Dapat digunakan atau tersedia kapan pun dan dimana pun. 

Karakteristik E-Magazine dengan berbagai konten dan spesifikasi dapat 

mendukung pola pembelajaran di abad 21, serta dapat mendukung pelaksanaan 

pembelajaran secara lebih baik dan mampu mendukung pengintegrasian 

teknologi kedalam proses pembelajaran (Mardis & Everhart, 2013: 2). 

Kolaborasi antara majalah dan multimedia menjadi sebuah E-Magazine 

merupakan langkah kombinasi untuk menghasilkan bahan ajar yang mampu 

memfasilitasi pembelajar secara holislik. Bersifat menyeluruh, baik yang terkait 

dengan konten maupun karakteristik tampilannya. Kelebihan dari aspek 

majalah dan multimedia dapat memberikan beragam pengalaman belajar ketika 

keduanya didesain sesuai dengan prinsipnya masing-masing. 

 

8. Karakteristik Siswa SMP 

Dalam penelitian ini yang menjadi subjek coba adalah siswa SMP. Dalam 

tahap perkembangannya, siswa SMP berada pada tahap periode perkembangan 

umur 11/12-18 tahun. Piaget (dalam Budiningsih, 2017: 26-27) menjelaskan 

bahwa seseorang pada rentang usia ini berada pada tahap kecerdasan 

operasional formal. Tahap ini seseorang sudah mampu berpikir abstrak dan 

logis dengan menggunakan pola pikir “kemungkinan”. Selain itu, seseorang 

sudah memiliki kemampuan menarik kesimpulan, menafsirkan dan 

mengembangkan hipotesis. 
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Lebih lanjut, siswa SMP merupakan siswa yang sudah memasuki fase 

remaja. Izzaty et al. (2008: 130) menjelaskan masa remaja merupakan masa 

peralihan dimana pada masa ini, seseorang sudah mulai tidak menunjukkan sifat 

kanak-kanaknya, tapi juga belum menunjukkan sifat sebagi orang dewasa. 

Menurut Hurlock (dalam Izzaty, 2008: 130-132) ciri-ciri masa remaja yaitu: 

1) Masa remaja sebagai periode penting, pada masa ini seseorang akan 

disertai dengan pertumbuhan fisik dan perkembangan mental yang 

cepat, sehingga menimbulkan penyesuaian mental dan membentuk 

nilai, sikap dan minat baru. 

2) Masa remaja sebagai periode peralihan, sebagai masa peralihan dari 

masa anak-anak ke masa dewasa, maka mereka harus beradaptasi 

dengan meninggalkan perilaku dan sikap yang bersifat kanak-kanak, 

dan mulai mempelajari perilaku dan sikap yang baru.  

3) Masa remaja sebagai periode perubahan, sebagai masa dimana 

pertumbuhan fisik dan perkembangan perilaku dan sikap berlangsung 

dalam waktu yang cepat, maka terjadi juga perubahan yang terjadi 

dalam dirinya, yakni: meningginya emosi, perubahan tubuh, minat dan 

peran yang diharapkan, berubahnya minat dan pola perilaku serta 

adanya sikap ambivalen terhadap setiap perubahan. 

4) Masa reamaja sebagai masa mencari identitas, masa ini identik 

dengan seseorang yang mulai menunjukkan siapa dirinya dan juga 

perannya dalam kehidupan bermasyarakat.  
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5) Usia bermasalah, pada masa ini remaja mulai belajar untuk 

menyelesaikan masalah secara mandiri, berbeda dengan pada masa 

sebelumnya yang masih dibantu oleh orang tua.  

6) Masa remaja sebagai usia yang menimbulkan ketakutan/kesulitan, hal 

ini didasarkan pada stereotip dimana masa remaja sering menimbulkan 

pertentangan antara remaja dengan orang dewasa.  

7) Masa remaaj sebagai masa yang tidak realistik, remaja cenderung 

melihat dirinya dan orang lain sebagaimana yang ia inginkan bukan 

sebagaimana adanya, terutama pandangan terhadap cita-cita. Hal ini 

akan mengakibatkan emosi meninggi dan mudah marah apabila 

keinginannya tidak tercapai.  

8) Masa remaja sebagai ambang masa dewasa, karena dalam masa 

peralihan menjadi dewasa, maka mereka mulai mengadaptasi perilaku 

sebagai orang dewasa. 

9. Karakteristik Materi Pembelajaran Biologi 

Menurut Sudjoko (2009: 6-7), sebagaimana setiap ilmu pengetahuan, 

Biologi memiliki karakteristik yang meliputi kejelasan dalam hal objeknya, 

permasalahannya (kajiannya), dan kecenderungan (trend) perkembangannya. 

Adapun objek sains adalah semua benda alam dan makhluk hidup (organisme) 

yang memiliki karakteristik sebagai berikut: 

a. Setiap benda alam memiliki struktur tertentu, seperti bentuk, sifat zat 

yang menyusunnya, warna, dan beberapa sifat lain yang melekat 

padanya. 
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b. Benda alam terdiri dari dua golongan besar yaitu benda tak hidup dan 

makhluk hidup. 

c. Benda tak hidup satu sama lain dapat terjadi interaksi dalam dimensi 

ruang dan waktu. 

d. Makhluk hidup dapat dibedakan dengan benda tak hidup karena 

menunjukan fenomena kehidupan yaitu: gerak, metabolisme, 

reproduksi, iritabilitas, dan adaptasi terhadap lingkungan. 

e. Ditinjau dari strukturalnya benda alam merupakan organisasi yang 

hierarki (berurutan). 

f. Dalam menjalani fungsi kehidupan makhluk hidup tidak akan 

dipisahkan dengan lingkungan yang merupakan benda tak hidup 

(abiotik). 

Kajian atau permasalahan sains timbul (ditimbulkan oleh manusia) karena 

adanya fenomena alam yang ditunjukkan oleh benda alam yang terdiri dari 

benda tak hidup dan makhluk hidup. Fenomena dapat dibedakan menjadi dua 

sifat yaitu struktural dan fungsional. Fenomena struktural merupakan sifat yang 

“melekat” pada objek tersebut, seperti: bentuk, warna, tekstur dan sebagainya, 

sedangkan fenomena fungsional berkaitan dengan fungsi yang ditandai 

perubahan atau interaksi dengan kondisi dan benda lain (lingkungan) (Sudjoko, 

2009:10). 
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10. Materi Biologi “Sistem Pernapasan Manusia” 

Sistem pernapasan pada manusia adalah sistem menghirup oksigen dari 

udara serta mengeluarkan karbondioksida dan uap air. Oksigen untuk 

pernapasan diperoleh dari udara di lingkungan sekitar. Pernapasan pada tubuh 

manusia dibagi menjadi dua macam, yaitu pernapasan luar (respirasi eksternal) 

dan pernapasan dalam (respirasi internal). Respirasi eksternal adalah proses 

pengambilan O2 oleh paru-paru dan pengeluaran CO2 dari paru-paru. Respirasi 

internal adalah proses pengambilan O2 dari paru-paru diangkut ke jaringan 

tubuh dan sel tubuh sehingga terjadi oksidasi dan pengeluaran zat sisa berupa 

CO2 ke paru-paru. Tujuan proses pernapasan yaitu untuk memperoleh energi 

(Kurniawan, 2014: 63). 

 
Gambar 1. Sistem Pernapasan 

Sumber: Fox, (2011) 
 

a. Saluran Pernapasan 

1) Rongga Hidung 

Rongga hidung adalah alat pernapasan paling awal. Udara dari 

luar akan masuk lewat rongga hidung (cavum nasalis). Rongga hidung 
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berlapis selaput lendir, di dalamnya terdapat kelenjar minyak (kelenjar 

sabasea) dan kelenjar keringat (kelenjara sudorifera). Selaput lendir 

berfungsi menangkap benda asing yang masuk lewat saluran 

pernapasan. Selain itu, terdapat rambut pendek dan tebal yang berfungsi 

menyaring pertikel kotoran yang masuk bersama udara (Kurniawan, 

2014: 64). 

 
Gambar 2. Saluran Pernapasan “Rongga Hidung” 

Sumber: Smith, (2008) 
 

2) Faring 

Faring adalah suatu saluran yang menyerupai tabung sebagai 

persimpangan tempat lewatnya makanan dan udara. Faring terletak 

diantara rongga hidung dan kerongkongan. Pada bagian ujung bawah 

faring terdapat katup yang disebut epiglotis. Epiglotis merupakan katup 

yang mengatur agar makanan dari mulut masuk ke kerongkongan, tidak 

ke tenggorokan. Pada saat menelan, epiglotis menutup laring. Dengan 

cara ini makanan tidak bisa masuk ke tenggorokkan (Kurniawan, 2014: 

64). 
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Gambar 3a. Saluran Pernapasan “Faring” 

Sumber: Smith, (2008) 
 

3) Laring 

Laring merupakan tempat melekatnya pita suara. Pada saat 

berbicara, pita suara akan mengencang atau mengendor. Suara 

dihasilkan apabila udara bergerak melewati pita suara dan menyebabkan 

terjadinya getaran. Pita suara pada laki-laki lebih panjang dibanding pita 

suara perempuan (Kurniawan, 2014: 65). 

  
Gambar 3b. Saluran Pernapasan “Laring” 

Sumber: Fox, (2011) 
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4) Trakea 

Menurut Watson dan Pearce (2002: 80; 2002: 214) trakea atau 

batang tenggorokan terbuka dengan diameter 2,5 cm dan panjang 10-12 

cm. Panjang trakea sampai tempat bercabangnya bronkus kiri dan 

kanan. Trakea tersusun atas 16-20 lingkaran cincin tulang rawan yang 

diikat oleh jaringan fibrosa. 

 
Gambar 4. Saluran Pernapasan “Trakea” 

Sumber: Enger, (2000) 
 

5) Bronkus 

Dua bronki utama dimulai pada trakea yang bercabang dua, dari 

cabang-cabang tersebut masuk kedalam paru-paru. Bronkus bagian kiri 

lebih sempit, lebih panjang dan lebih horisontal dari pada bronkus 

bagian kanan. Struktur bronkus mirip trakea namun tulang rawannya 

kurang teratur (Watson, 2002: 304). 
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Gambar 5a. Saluran Pernapasan “Bronkus” 

Sumber: Smith, (2008) 
 
 

6) Bronkiolus 

Bronkiolus adalah bagian dari bronkus yang paling halus, 

mereka tidak memiliki tulang rawan tetapi disusun oleh muskulus, 

fibrosa, dan jaringan elastis yang dihubungkan dengan kuboid 

epitelium (Watson, 2002: 305). 

 
     Gambar 5b. Saluran Pernapasan “Brokiolus” 

           Sumber: Enger, (2000) 
 

7) Alveolus 

Alveolus adalah unit fungsional paru-paru. Setiap paru-paru 

mengandung lebih dari 350 juta alveoli, masing-masing dikelilingi 

oleh kapiler darah. Alveoli berkelompok mirip anggur dan 
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menyediakan permukaan yang amat luas bagi pertukaran gas yaitu, 

60-70 m2 yang 20 kali lebih luas dari permukaan kulit (Tambayong, 

2001: 83). 

 
Gambar 6. Saluran Pernapasan “Alveolus dan Alveoli” 

      Sumber: Fox, (2011) 
 

 
b. Mekanisme Pernapasan 

Pernapasan terdiri dari dua bagian yaitu; 

1) Inspirasi 

Dada mengembang selama inspirasi dikarenakan otot diafragma 

berkontraksi. Dengan kata lain inspirasi merupakan proses pemasukan 

oksigen ke dalam tubuh, pada saat inspirasi yang terjadi adalah otot 

antar tulang rusuk berkontraksi, otot diafragma berkontraksi, rongga 

dada membesar, dan paru-paru membesar (Watson, 2002: 307). 

2) Ekspirasi 

Ekspirasi selama pernapasan tenang bersifat pasif. Diafragma 

rileks dan kembali kebentuk aslinya. Dengan kata lain proses ekspirasi 

merupakan proses pengeluaran karbon dioksida dari dalam tubuh, pada 
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saat ekspirasi yang terjadi adalah otot antar tulang rusuk berelaksasi, 

otot diafragma berelaksasi, rongga dada mengecil, dan paru-paru pun 

mengecil (Watson, 2002: 307).  

        

Gambar  8. Mekanisme Pernapasan 
Sumber: Smith, (2008) 

 
 

3) Mekanisme Pertukaran Udara 

Dari lingkungan oksigen masuk kedalam tubuh secara difusi 

melalui alveolus. Oksigen berdifusi akan menembus dinding alveolus 

dan akan masuk ke pembuluh darah kapiller. Selanjutnya oksigen akan 

diikat oleh hemoglobin untuk membentuk oksihemoglobin. Setelah 

terbentuk oksihemoglobin, darah yang kaya oksigen diedarkan ke 

seluruh tubuh.  

    Hb     +       O2               HbO2 

   Hemoglobin               (Oksigen)      Oksihemoglobin 

HbO2 beredar menuju sel-sel jaringan diseluruh tubuh. Di dalam 

sel-sel tubuh HbO2 terurai lagi menjadi Hb dan O2. O2 berdifusi ke 

dalam sel untuk dihgunakan dalam mengoksidasi makanan. Reaksi 

oksidasi  zat makan (glukosa) sebagai berikut: 
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C6H12O6   +   6 O                 6 CO2          +    6 H2O + Energi 

Glukosa     Oksigen               Karbon dioksida     Uap Air 

      (Sarwadi dan Linangkung, 2014: 21) 

4) Kapasitas Paru-paru 

Volume udara yang keluar masuk paru-paru di pengaruhi oleh cara 

bernapas. Volume tidal menyatakan banyaknya udara yang keluar 

masuk pada setiap kali pernapasan pada saat kondisi  santai atau normal, 

besarnya kurang lebih 500 cc. Volume udara cadangan inspirasi atau 

udara komplementer menyatakan volume udara ekstra atau volume 

udara tambahan yang bisa ditambahkan pada udara tidal dari lingkungan 

luar besarnya kira-kira 1.500 cc. 

Volume udara cadangan ekspirasi merupakan udara ekstra atau 

tambahan dari udara tidal yang bisa dikeluarkan setelah melakukan 

pernapasan normal. Volume udara cadangan ekspirasi sering disebut 

udara suplementer yang besarnya sekitarnya 1.500 cc. Kapastas paru-

paru ialah jumalah udara total yang diperoleh dari proses inspirasi 

maupun ekspirasi sekuat-kuatnya. Volume udara ini berkisar antara 

3.500 cm3 sampai 4000 cm3. Kapasitas vitasl merupakan penjumlahan 

dari volume tidal ditambah udara komplementer dan udara suplementer. 
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Udara residu atau udara sisa menyatakan banyaknya udara yang 

terismpan di dalam paru-paru setelah melakukan pernapsan sekuat-

kuatnya. Volume udara residu sekitar 1.500 cc (Sarwadi dan 

Linangkung, 2014: 23). 

Gambar 9. Kapasitas Pernapasan Manusia 
Sumber: Enger, (2000) 

 
c. Gangguan atau Kelainan pada Sistem Pernapasan. 

1) Asma Bronkhial 

Asma adalah suatu gangguan pada saluran bronkhial dengan ciri 

kontraksi spasme pada saluran napas. Asma merupakan penyakit 

kompleks yang dapat diakibatkan oleh faktor biokimia, endokrin, 

infeksi, otonomik, dan psikologi (Somantri, 2007: 43). 

Cara mengatasi penyakit ini dengan memeriksakan penyakit ini 

secara rutin. Disarankan untk melakukan pemeriksaan klinis seperti 

Peak Flow Meter/PFM, X-ray, Spirometer dan pemeriksaan IgE. 

Pencegahan terjadinya penyakit ini dengan menghindari asap rokok, 

debu, bulu binatang dan ruangan pengap yang dapat memicu 

kambuhnya asma bronkial (Rengganis, 2008: 448-450). 
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2) Tuberkulosis (TBC) 

Tuberkulosis paru-paru merupakan penyakit infeksi yang 

menyerang parenkim paru-paru yang disebabkan oleh Mycobacterium 

tuberculosis. Penyakit ini dapat juga menyebar ke bagian tubuh lain 

seperti meninges, ginjal, tulang, dan nodus limfe (Somantri, 2007: 59). 

Cara mengatasi penyakit ini disarankan pada penderita TBC 

menjalani pemeriksaan darah, sputum, urine dan X-ray setiap 3 bulan 

sekali. Adapun obat-obatan yang umum diberikan adalah isoniazid dan 

rifampin sebagai pengobatan dasar penderita TBC. Selain pengobatan 

kimia ada juga pengobatan lain yakni dengan meminum susu kambing 

secara teratur sehingga bakteri TBC tidak lagi berkembang biak (Suryo, 

2010: 63-64). 

3) Pneumonia 

Pneumonia adalah proses peradangan pada organ paru-paru yang 

disebabkan oleh bakteri Pneumonia pneumococcus pada alveolus yang 

terisi oleh cairan (Somantri, 2007:67 ; Suryo, 2010:17). 

Penyakit ini dapat dicegah dengan menjaga kebersihan dan pola 

hidup sehat. Tidak merokok juga akan menjauhkan dari pneumonia 

karena rokok dapat merusak paru-paru dan mempertinggi risiko infeksi. 

Vaksin PCV (Pneumococcal Conjugate Vaccine) dan vaksin 

influenza sangat dianjurkan bagi orang yang berisiko tinggi terkena 

pneumonia. Jika terjadi pada anak-anak dengan memberikan ASI 

eksklusif dan imunisasi pneumokokus (Suryo, 2010: 24-25). 

http://www.alodokter.com/flu/pencegahan/
http://www.alodokter.com/flu/pencegahan/
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4) Bronkitis 

Bronkitis merupakan peradangan akut pada bronkus paru-paru. 

Penyakit ini akibat peradangan pada trakea (tenggorokan) dan bronkus 

(saluran paru-paru) yang disebabkan oleh infeksi (Utami, 2012: 99). 

Cara mengatasinya adalah kepada penderita dewasa untuk 

mengurangi demam dan rasa tidak enak badan bisa diberikan aspirin 

atau acetaminophen. Bila terjadi pada anak-anak sebaiknya hanya 

diberikan acetaminophen. Dianjurkan untuk beristirahat dan minum 

banyak cairan, menjauhi asap rokok karena faktor utama penyebab 

bronkitis ini adalah rokok (Suryo, 2010: 75-76). 

 

11. Model Pengembangan ADDIE 

Untuk menghasilkan sebuah produk, diperlukan tahapan-tahapan 

pengembangan yang menjadi acuan dalam melakukan proses pengembangan 

hingga menghasilkan produk. Tahap-tahap pengembangan produk baik dari 

jenis multiimedia, media video, e-learning dan media pembelajaran lainnya 

memiliki langkah-langkah yang berbeda-beda sesuai dengan kerangka model 

pengembangan yang dipilih. E-magazine merupakan jenis media terpadu yang 

berisi multimedia (berbagai jenis media) dan modul pembelajaran yang dapat 

mengacu pada model pengembangan media berbasis komputer. 

a. Model Pengembangan ADDIE 

Menurut Endang Mulyatiningsih (2011: 180), ada beberapa model 

yang dapat digunakan dalam penelitian dan pengembangan, di antaranya 
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adalah model 4D (Define, Design, Development, Disseminate) dan ADDIE 

(Analisys, Design, Develompent, Implementation, Evaluation). 

Dari beberapa model pengembangan yang ada, penulis memilih 

menggunakan model pengembangan ADDIE. Benny A. Pribadi (2009: 124) 

menjelaskan bahwa salah satu model desain sistem pembelajaran yang 

memperlihatkan tahapan-tahapan dasar desain sistem pembelajaran yang 

sederhana dan mudah dipelajari adalah model ADDIE. Model ini sesuai 

dengan namanya, terdiri dari lima fase atau tahap utama, yaitu (A)nalysis, 

(D)esign, (D)evelopment, (I)mplementation, dan (E)valuation. Model 

desain sistem pembelajaran ADDIE secara umum adalah sebagai berikut: 

1) Analysis 

Langkah analisis terdiri atas dua tahap, yaitu analisis kinerja atau 

perfomance analysis dan analisis kebutuhan atau need analysis. Tahap 

pertama, yaitu analisis kinerja dilakukan untuk mengetahui dan 

mengklarifikasi apakah masalah kinerja yang dihadapi memerlukan 

solusi berupa penyelenggaraan program pembelajaran atau perbaikan 

manajemen. Pada tahap kedua, yaitu analisis kebutuhan, merupakan 

langkah yang diperlukan untuk menemukan kemampuan-kemampuan 

untuk meningkatkan kinerja atau prestasi belajar. Hal ini dapat 

dilakukan apabila program pembelajaran dianggap sebagai solusi dari 

masalah pembelajaran yang sedang dihadapi. 
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2) Design 

Pada langkah ini diperlukan adanya klarifikasi program 

pembelajaran yang didesain  sehingga  program  tersebut dapat 

mencapai tujuan pembelajaran seperti yang diharapkan. Pusat perhatian 

perlu difokuskan pada upaya untuk menyelidiki masalah pembelajaran 

yang sedang dihadapi. Pada langkah ini perlu menentukan pengalaman 

belajar yang perlu dimiliki oleh siswa selama mengikuti aktivitas 

pembelajaran. Langkah desain harus mampu menjawab pertanyaan 

apakah program pembelajaran yang didesain dapat digunakan untuk 

mengatasi masalah kesenjangan performa (perfomance gap) yang 

terjadi pada diri siswa. 

3) Development 

Langkah pengembangan meliputi kegiatan membuat, membeli, 

dan memodifikasi bahan ajar atau learning materials untuk mencapai 

tujuan pembelajaran yang telah ditentukan. Langkah ini mencakup 

kegiatan memilih dan menentukan metode, media, serta strategi 

pembelajaran yang sesuai untuk digunakan dalam menyampaikan 

materi atau substansi program pembelajaran. Ada dua tujuan penting 

yang perlu dicapai pada langkah ini, yaitu : (1) Memproduksi, membeli, 

atau merevisi bahan ajar yang akan digunakan untuk mencapai tujuan 

pembelajaran yang telah dirumuskan sebelumnya, dan (2) Memilih 

media atau kombinasi media terbaik yang akan digunakan untuk 

mencapai tujuan pembelajaran. 
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4) Implementation 

Langkah implementasi sering diasosiasikan dengan 

penyelenggaraan program pembelajaran itu sendiri. Langkah ini 

memang mempunyai makna penyampaian materi pembelajaran dari 

guru atau instruktur kepada siswa. Tujuan utama dari tahap 

implementasi yang merupakan langkah realisasi desain dan 

pengembangan adalah : (1) Membimbing siswa untuk mencapai tujuan 

pembelajaran atau kompetensi, (2) Menjamin terjadinya pemecahan 

masalah/solusi untuk mengatasi kesenjangan hasil belajar yang dihadapi 

oleh siswa, dan (3) Memastikan bahwa pada akhir program 

pembelajaran siswa perlu memiliki kompetensi (pengetahuan, 

keterampilan, dan sikap) yang diperlukan. 

5) Evaluation 

Evaluasi dapat didefinisikan sebagai sebuah proses yang 

dilakukan untuk memberikan nilai terhadap program pembelajaran. 

Pada dasarnya, evaluasi dapat dilakukan sepanjang pelaksanaan kelima 

langkah dalam model ADDIE. Pada langkah analisis misalnya, proses 

evaluasi dilaksanakan dengan cara melakukan klarifikasi terhadap 

kompetensi (pengetahuan, keterampilan, dan sikap) yang harus dimiliki 

siswa setelah mengikuti program pembelajaran. Evaluasi seperti ini 

dikenal dengan istilah evaluasi formatif. Di samping itu, evaluasi juga 

dapat dilakukan dengan cara membandingkan antara hasil pembelajaran 
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yang telah dicapai oleh siswa dengan tujuan pembelajaran yang telah 

dirumuskan sebelumnya. 

12. Kedudukan E-Magazine dalam Kawasan Teknologi Pembeajaran 

Teknologi pendidikan didefinisikan sebagai teori dan praktek dalam 

desain, pengembangan, pemanfaatan, pengelolaan, serta evaluasi proses dan 

sumber untuk belajar (Seals & Richey, 1994: 1). Dalam definisi tersebut 

ditemukan 5 kawasan teknologi pendidikan yakni kawasan desain, 

pengembangan, pemanfaatan, pengelolaan, dan evaluasi. Kelima kawasan 

teknologi pendidikan saling bersinergi dan saling terkait satu sama lain dalam 

mewujudkan kegiatan pembelajaran yang efektif dan efisien. Sifat antara 

kawasan yang saling terkait (sinergistic), menyebabkan keberadaan e-magazine 

tidak dapat terlepas dari peran masing-masing kawasan. 

a. Kawasan Desain 

Kawasan desain terdiri dari desain sistem pembelajaran, desain pesan, 

strategi pembelajaran, dan karakteristik siswa. Desain sebagai kawasan 

pertama, dimaksudkan agar setiap pengembangan program atau sistem 

pendidikan, harus didasarkan pada desain atau rancangan yang matang 

dengan memperhatikan karakteristik peserta didik. Kegiatan pengembangan 

E-magazine tidak terlepas dari bagian kawasan desain, sebab sebelum 

proses mengembangkan produk, diperlukan analisis (karakteristik peserta 

didik dan mata pelajaran) serta desain awal produk yang meliputi 

pembuatan analisis intruksional. 
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b. Kawasan Pengembangan 

Kawasan pengembangan merupakan penjabaran dari kawasan desain, 

yang menentukan apakah desain pembelajaran akan diwujudkan dalam 

bentuk teknologi cetak, teknologi audio-visual, teknologi berbasis 

komputer, atau teknologi terpadu. E-magazine dapat digolongkan kedalam 

bentuk pengembangan teknologi berbasis komputer dan teknologi terpadu 

berupa multimedia pembelajaran. Teknologi terpadu (Seals & Richey, 

1994: 43) didefinisikan sebagai cara untuk memproduksi dan 

menyampaikan bahan dengan memadukan baberapa jenis media yang 

dikendalikan komputer. 

c. Kawasan Pemanfaatan 

Produk media yang dihasilkan dari proses pengembangan tidak 

berhenti begitu saja namun perlu melalui kawasan pemanfaatan, sebagai 

kawasan tertua. Kawasan pemanfaatan mencakup pememfaatan media, 

difusi inovasi, implementasi dan institusionalisasi, serta kebijakan dan 

regulasi. Begitu halnya dengan produk e-magazine yang masih perlu diuji 

cobakan supaya diperoleh tingkat kabermanfaamnnya dalam mendukung 

pencapaian kompetensi peserta didik dalam menempuh matapelajaran 

biologi. 

d. Kawasan Pengelolaan 

Kawasan pengelolaan terdiri dari pengelolaan proyek, sumber, sistem 

penyampaian, dan informasi. Tiap pengembangan baru tentunya 

membutuhkan cara pengelolaan yang baru pula, sehingga pengelolaan 
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merupakan penentu keberhasilan yang esensial. Dalam pengembangan e-

magazine, pengelolaan meliputi perencanaan, monitoring serta 

pengendalian proyek desain dan proses selama pengembangan. 

e. Kawasan Evaluasi 

Kawasan penilaian terdiri dari analisis masalah, pengukuran beracuan 

patokan, penilaian formatif, dan penilaian sumatif. Tujuan penialaian adalah 

menghasilkan masukan untuk membantu pengambilan keputusan. Penilaian 

dalam proses pengembangan e-magaznie mencakup penilaian on going 

(formatif) dan penilaian produk akhir (sumatif) yang kemudian akan 

menentukan memadai tidaknya digunakan dalam pembelajaran. 

 

B. Kajian Penelitian Relevan 

1. Penelitian Rifany Riska Putri (2017) yang berjudul ”Pengembangan E-

Magazine pada Materi Larutan Asam dan Basa untuk Siswa Kelas XI MIPA 

SMAN 1 Kota Jambi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penilaian e-

magazine menurut ahli media, ahli materi, dan penilaian guru masing-

masing dikatakan sangat baik dan layak digunakan sebagai media 

pembelajaran. Persamaan yang terdapat pada penelitian ini adalah jenis 

penelitian dan model ADDIE ynag di gunakannya, namun perbedaannya 

terletak pada software yang digunakaan yakni penelitian ini menggunakan 

software 3D Pageflip Professional. 

2. Penelitian Ulum Ma’rifah (2017) yang berjudul ”Pengembangan E-

Magazine Berbasis Website sebagai Media Pembelajaran IPA Biologi untuk 
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Memberdayakan Kemampuan Berpikir Kritis”. Pengembangan ini memiliki 

karakteristik khusus yaitu e-magazine berbasis website yang menggunakan 

indikator berpikir kritis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa produk 

yang dikembangkan oleh peneliti sangat layak untuk digunakan sebagai 

media pembelajaran. Perbedaannya terletak pada basis yang diterapkan 

yaitu website yang berindikator berpikir kritis. 

3. Penelitian Wahyudi et,all (2015) dengan judul ”Development of Resource 

Sharing E-Magazine at SMKN 3 Payakumbuh Using PHP Programming 

Language” yang dinaungi oleh RISTEKDIKTI. Hasil penelitian dapat 

disimpulkan bahwa, resource sharing e-Magazine ini dapat memudahkan 

meyebarkan informasi kepada peserta didik dalam proses pembelajaran 

kapan pun dan di mana pun. Perbedaan dari penelitian ini adalah produk 

yang dihasilkan yakni web dengan sasaran subjek seluruh siswa SMKN 3 

Payakumbuh sehingga rubrik-rubrik yang dikembangkan lebih luas sesuai 

dengan cakupan materi pelajaran tiap kelas. 

4. Penelitian Jalilah Rahmastuti Nurjanah (2014) dengan judul 

”Pengembangan Media Pembelajaran Interaktif E-Magazine Pada Materi 

Pokok Dinamika Rotasi untuk Sma Kelas Xi”. Penelitian ini melibatkan 45 

siswa, hasil dari pengembangan media pembelajaran Fisika ini adalah 

media pembelajaran dalam bentuk majalah elektronik yang berisi materi 

pokok Dinamika Rotasi. Majalah elektronik ini terdiri dari 5 submateri 

pokok yaitu momen gaya, momen inersia, gerak menggelinding, 

momentum sudut dan sistem katrol. Secara keseluruhan terdiri dari topik, 
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kita dan peristiwa, curhat fisika, phyco (physic competition), tips and trick, 

ragam, hobi, unik, teka-teki silang dan kuis. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa media pembelajaran interaktif yang dikembangkan berupa majalah 

elektronik Fisika dalam bentuk flipbook memiliki kriteria sangat baik 

berdasarkan penilaian dari ahli materi dan media sebesar 91, guru Fisika 

SMA sebagai reviewer sebesar 72,5, peer reviewer sebesar 73,67 serta 

siswa pada uji coba kelompok kecil sebesar 53,85 dan uji coba kelompok 

besar 55,75. Adapun yang membendakan dengan E-Magazine adalah jelas 

pada segi materi, penggunaan aplikasi yakni E-Pub dan isi-isi pada rubrik. 

5. Penelitian Novita Iriyana Sangian, (2014) yang berjudul ”Rancangan 

Bangun E-Magazine Universitas Sam Ratulangi”. Sistem ini akan di bangun 

dengan menggunakan metode RAD (Rapid Application Development) 

adalah sebuah model proses perkembangan software sekuensial linier yang 

menekankan siklus perkembangan yang sangat pendek. Hasil dari penelitian 

ini hanya melihat wujud dari E-magazine yang dirancang dengan konten 

seputar institusi tersebut. Produk yang dikembangkan berdasarkan produk 

tabloid cetak UNSRAT sudah tidak berjalan lagi. 

6. Penelitian Theresia Intan Putri Hartiana, (2014) Fakultas Ilmu Komunikasi 

Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya dengan judulnya ”Relations 

2.0 for Higher Education Public Relations Officer”. Produk ini di 

kembangkan oleh Tim Humas UKWMS memuat mengenai berita kegiatan 

yang ada di lingkungan Universitas, prestasi mahasiswa dan dosen, civitas 

academica, seperti Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, 
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Lembaga Pers Mahasiswa, Unit Kegiatan Mahasiswa. Produk E-magazine 

yang digunakan oleh peneliti berbasis online yang di upload kedalam web 

Slideshare.net sehingga dapat di public secara online melalui e-mail 

membantu praktisi humas untuk menjadi “public relations”nya untuk 

meyebarkan informasi. Metode penelitian yang digunakan adalah ”studi 

case” yang memusatkan pada satu kasus (single case). Sangat jelas 

perbedaan dari E-magazine yang di teliti oleh peneliti, yakni dari segi jenis 

penelitiannya adalah studi kasus yang bertujuan untuk membantu praktisi 

humas, konten yang disajikan pun berbeda yakni konten yang berkaitan 

dengan akademis. 

7. Penelitian Deden Pradeka (2012) dengan judul ”Pembuatan Electronic 

Magazine Menggunakan Tampilan Edisi Online (Studi Kasus Di PKM 

Sentra Universitas Widyatama)”. Pengmbangan produk ini dilakukan 

dengan menggunakan metode Waterfall, sedangkan tools untuk pemodelan 

menggunakan UML (Unifield Modeling Language). Bahasa pemrograman 

untuk pembuatan produk adalah PHP dan XAMPP untuk database. Hasil 

pengujian dalam penelitian ini menggunakan metode Black Box Testing, 

dimana hanya mengamati hasil eksekusi melalui data uji dan memeriksa 

fungsional dari perangkat lunak sehingga dapat menemukan perekayasa 

sistem yang salah. Rancangan E-Magazine ini dilakukan berdasarkan studi 

kasus yang ditemukan pada UKM Jurnalistik sEntra. Penelitian ini hanya 

sebatas mengamati fungsional konten yang sesuai dengan kategori yang 

telah disediakan. 
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C. Kerangka Berpikir 

Sesuai dengan fungsinya, teori berfungsi untuk mengarahkan praktek. 

Pengembangan media pembelajaran haruslah berpijak pada dasar teori belajar yang 

kuat. Dasar teori belajar menjadi patokan penting dan mendasar dalam meracang 

sebuah media pembelajaran. Teori belajar memberikan acuan prinsip-prinsip yang 

akan digunakan dalam mendesain dan mengembangkan media pembelajaran. Teori 

belajar yang akan dijadikan pedoman dalam mengembangkan e-magazine antara 

lain teori belajar behaviorislik, kognitif, dnn konstruktivistik. Ketiga teori ini 

berperan dalam area yang berbeda sesuai dengan karakteristiknya masing-masing, 

agar tidak terjadi tumpang tindih antar prinsip, serta dapat saling menutupi 

kelemahan konsep dalam praktiknya. 

Teori belajar behavioristik dijadikan sebagai dasar pengembangan e-

magazine dalam prinsip perumusan tujuan pembelajran, perulangan, reinforcement, 

dan feedback. Teori belajar kognitif dapat digunakan sebagai dasar acuan dalam 

mendesain informasi (materi) agar mudah dipahami pembelajar. Teori belajar 

kognitif mampu menjelaskan proses terjadinya belajar secara lebih mendalam 

sebagai sebuah proses mental yang terjadi dalam diri pembelajar. Konsep teori 

tentang struktur kognitif, skema, asimilasi, akomodasi, dan ekuilibrasi dapat 

dijadikan dasar dalam mempersepsikan proses belajar siswa. Teori tentang nine 

events of instruction dalam teori belajar kognitif memberikan konsep yang mampu 

dikemas dalam sebuah pembelajaran melalui E-magazine. Untuk memberikan 

dasar dalam mendesain proses belajar mandiri, dapat didasarkan pada penggunaan 

teori belajar konstruktivistik. E-magazine biologi selanjutnya dikonstruk melalui 
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kolaborasi yang proporsional antara masing-masing teori belajar, sehingga mampu 

memberikan kesempatan kepada pembelajar untuk dapat belajar lebih baik dalarn 

mengkonstruk (membangun) pengetahunnnya sendiri. 

Pengembangan e-magazine tidak hanya didasarkan pada teori belajar, namun 

juga prinsip-prinsip pengembangan majalah dan multimedia pembelajaran. Prinsip-

prinsip dalam sistematika pengembangan sebuah majalah dapat menjadi referensi 

untuk mengembangkan e-magazine yang berorientasi pada self instruction 

(pembelajaran individual), self contained (berisi materi yang utuh), stand-alone 

(tidak tergantung pada penggunaan media lain), adaptive (menyesuaikan 

perkembangan ilmu dan teknologi) serta user friendly (mudah digunakan). Prinsip-

prinsip dalam multimedia pembelajaran  merupakan elemen pendukung yang 

mengatur kolaborasi antara penggunaan berbagai jenis media dengan konten 

materi. Dalam e-magazine dapat ditemui barbagai konten-konten media seperti 

media video, audio, grafis, dan animasi yang berkaitan dengan materi sistem 

pernapasan. 

E-Magazine yang dilengkapi dengan berbagai konten pembelajaran mampu 

memperkaya pengalaman belajar. Kelebihan e-magazine dapat dilihat dari aspek 

interaktivitas konten serta fleksibilitas penyajian materi yang berbasis elektronik 

atau digital. Adanya karakteristik tersebut, mampu mendukung siswa sebagai 

pembelajar untuk belajar secara mandiri dan memberikan kesempatan untuk 

memperdalam kegiatan belajar mereka melalui konten-konten yang tersedia. 

Kelebihan e-magazine sebagai sumber belajar, dapat dirasakan oleh siswa sebagai 

usia remaja, sebab dalam pengembangannya memperhatikan berbagai prinsip-
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prinsip pembelajaran yang sesuai dengan usia peserta didik dan tidak melebihi 

kapasitas orang dewasa. 

Pembelajaran biologi merupakan materi abstrak yang sukar digambarkan 

dengan penjelasan semata tanpa diberikan konten visual. Maka peru didukung 

melalui penyediaan sumber belajar yang representatif. Output pembelajaran yang 

diharapkan yakni siswa dapat mengingat dan menjelaskan nama-nama organ serta 

mekanisme yang terjadi secara sistematis dalam tubuh. Sejalan dangan tujuan 

tersebut, de-magazine menawarkan konten pembelajran yang mampu memfasilitasi 

pembelajaran teori sekaligus dengan visual dari konten video yang diitegrasikan. 

E-Magazine dirancang berdasarkan pada penggunaan prinsip majalah dam 

multimedia pembelajaran. Melalui variasi konten dan format digital yang lebih 

praktis, e-magazine dapat menjadi alternatif pemecahan masalah yang terkait 

dengan strategi penyampaian, keterbatasan waktu, dan karakteristik pembelajar. 

Untuk menghasilkan produk e-magazine mata pelajaran biologi dengan 

pokok bahasan sistem pernapasan dilakuknn serangkaian tahapan pengembangan 

yang mengacu pada model ADDIE. Tahap pengembangam e-magazine terrdiri dari 

tahap analisis, desain, development, implementation dan evaluasi. Pada tahap 

analisis, dilakukan analisis masalah untuk mengidentifikasi permasalahan yang 

melatarbelakangi dibutuhkannya e-magazine pada materi pokok sistem pernapasan. 

Pada tahap desain, produk dirancang berdasarkan pada kerangka teori yang 

berkaitan dengan belajar, majalah, multimedia, dan karakteristik usia siswa. Desain 

e-magazine mempertimbangkan aspek kemenarikan dam kemudahan belajar dari 

segi tampilan, isi, dan desain. Tahap development berisi kegiatan realisasi 
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rancangan produk. Dalam tahap desain, telah disusun kerangka konseptual media 

pembelajaran baru. Dalam tahap pengembangan, kerangka yang masih konseptual 

tersebut direalisasikan menjadi produk yang siap divalidasi oleh para ahli. Tahap 

berikutnya adalah implementasi, pada tahap ini diimplementasikan rancangan 

produk yang telah dikembangkan pada situasi yang nyata yaitu di kelas, diterapkan 

pada kondisi yang sebenarnya. Setelah penerapan metode kemudian dilakukan 

evaluasi awal untuk memberi umpan balik pada penerapan. Berikutnya tahap 

teakhir yakni evaluasi. Tahap evaluasi meelihat kembali dampak pembelajaran 

dengan cara yang kritis, mengukur ketercapaian tujuan pengembangan produk serta 

mengukur apa yang telah mampu dicapai oleh sasaran. 

Untuk mengetahui kualitas desain dan kelayakan produk e-magazine, maka 

perlu dilakukan uji coba kelayakan yang dilakukan oleh para ahli dam sasaran 

pengguna (user). Produk e-magzine yang dinilai baik dan layak ditentukan dari 

hasil uji kelayakan menggunakan instrumen normatif yang telah tervalidasi. Aspek 

kelayakan e-magazine dinilai berdasarkan tingkat kelayakan dari segi isi materi, 

tampilan, serta penilaian kelayakan oleh siswa. Berasarkan uji kelayakan tersebut 

selanjutnya akan diperoleh penilaian kelayakan secara keseluruhan dari aspek 

desain, konten, dan respon siswa. Melalui keetiga aspek terebut dapat dihasilkan 

produk e-magazine yang menarik serta memudahkan siswa untuk belajar. Apabila 

digambarkan dalam alur diagram, maka diperoleh gambaran kerangka berpikir 

sebagai berikut: 
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Diagram 1. Alur Kerangka Berpikir Pengembangan Media E-Magazine Biologi 

 

D. Pertanyaan Penelitian 

Berdasarkan landasan teoritik, kerangka berpikir, dan rumusan mamalah yang 

ada, maka timbul beberapa pertanyaan penelitian dalam mengembangkan E-

magazine dengan pokok bahasan sistem pernapasan untuk siswa SMP kelas VIII, 

yaitu: 

1. Bagaimana kelayakan produk e-magazine biologi yang didesain untuk 

materi pokok sistem pernapasan siswa SMP kelas VIII? 

Analisis Masalah 

Kurangnya minat siswa 
tehadap buku cetak 

yang disebabkan 
tampilan serta isi yang 

kurang ringkas 

Belum adanya 
prototype media 
pembelajaran e-

magazine. 

Teori Belajar Prinsip/Format 
Majalah 

Prinsip 
Pengembangan 

Multimedia 

Materi Pokok 
Sistem 

Pernapasan 

Pengembangan E-Magazine 

Uji kelayakan oleh ahli (media dan materi) 

Pengujian Produk/Respon Siswa 

Produk E-Magazine 

Evaluasi  
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a. Bagaimana kelayakan e-magazine biologi dilihat dari aspek berdasarkan 

rubrik-rubrik atau inti isi materi? 

b. Bagaimana kelayakan e-magazine biologi dilihat dari aspek desain, 

tampilan, penggunaan dan pemanfaatan? 

c. Bagaimana kelayakan e-magazine biologi dilihat dari respon mahasiswa 

terhadap aspek tampilan, isi, dan materi pembelajaran sistem 

pernapasan? 

d. Bagaimana kelayakan e-magazine biologi untuk melihat minat belajar 

siswa? 

  


