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ABSTRAK 

 

Ilmu kimia terbagi ke dalam tiga level representasi, yaitu level makroskopik, 

submikroskopik, dan simbolik. Salah satu upaya agar siswa mampu menghubungkan ketiga 

level representasi ialah dengan mengembangkan sumber belajar yang dapat mempertautkan 

ketiga level representasi tersebut dengan desain yang menarik, yakni e-magazine (Electronic 

Magazine). Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan e-magazine pada materi larutan 

asam basa di SMA N 1 kota Jambi dan mengetahui respon siswa kelas XI MIPA terhadap 

media pembelajaran yang dikembangkan.  Penelitian ini merupakan penelitian 

pengembangan yang mengadaptasi kerangka pengembangan ADDIE yang terdiri dari tahap 

analisis, desain, pengembangan, penerapan dan evaluasi. Instrumen penelitian yang 

digunakan adalah lembar observasi, wawancara dan angket. Hasil penelitian menunjukkan 

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

masing diperoleh rerata skor jawaban sebesar 4,53 (sangat baik); 4,86 (sangat baik); dan 4,1 

(baik) selanjutnya persentase skor respon siswa diperoleh sebesar 91,64 % (sangat baik). 

Berdasarkan proses pengembangan secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa e-Magazine 

ini dikembangkan dengan menggunakan kerangka pengembangan ADDIE, yang terdiri dari 

tahapan analisis, desain, pengembangan, penerapan, evaluasi dan berdasarkan respon siswa 

kelas XI MIPA, e-Magazine ini sangat baik digunakan sebagai sumber belajar. 

 

Kata kunci: e-magazine, larutan asam basa 

 

PENDAHULUAN 

Menurut Johnstone dalam 

Chittleborough (2010) ilmu kimia terbagi 

ke dalam tiga level representasi,  yaitu 

level makroskopik, level submikroskopik, 

dan level simbolik. Dalam mempelajari 

ilmu kimia, siswa harus mampu 

menghubungkan atau mempertautkan 

ketiga level representasi kimia (Hsin-kai, 

2000). Pada umumnya pembelajaran kimia 

yang terjadi saat ini hanya membatasi pada 

dua level representasi, yaitu makroskopik 

dan simbolik. Level berpikir 

submikroskopik dipelajari terpisah dari 

dua tingkat berpikir lainnya, sehingga 

siswa cenderung hanya menghafalkan 

representasi submikroskopik yang bersifat 

abstrak akibatnya tidak mampu untuk 

membayangkan bagaimana proses dan 

struktur dari suatu zat yang mengalami 

reaksi. Salah satu upaya yang dapat 

dilakukan yakni dengan menggunakan 
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media pembelajaran, sehingga konsep 

kimia yang abstrak dapat digambarkan ke 

dalam bentuk kongkret agar siswa mudah 

memahaminya.  

Wenno (2010) menyatakan bahwa 

guru dituntut untuk kreatif mencari serta 

mengumpulkan sumber serta membuat 

bahan ajar yang diperlukan dalam 

pembelajaran. Namun terkadang guru 

belum mampu membuat bahan ajar 

maupun media belajar sendiri. Kemudian 

adanya faktor yang mempengaruhi proses 

dan hasil belajar peserta didik menjadikan 

peserta didik mengalami kesulitan 

sehingga mereka akan mencari sumber 

belajar di luar kelas. Hal ini menjadikan 

peneliti tanggap dengan kondisi seperti ini, 

yaitu dengan cara menyediakan sarana 

belajar yang menarik.  

Berdasarkan hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Yulianto (2013) tentang 

pengembangan majalah kimia untuk 

meningkatkan motivasi belajar dan 

kreatifitas peserta didik kelas X SMAN 1 

Melati. Penelitian tersebut menjelaskan 

bahwa peserta didik lebih termotivasi 

belajar dan memiliki sikap kreatif pada 

pembelajaran kimia yang menggunakan 

majalah kimia daripada menggunakan 

buku pelajaran kimia biasa. Hal ini 

membuktikan adanya potensi 

pengembangan majalah kimia sebagai 

sumber belajar kimia dalam memahami 

materi pelajaran.  

Dari hasil wawancara  dengan guru 

kimia kelas XI MIPA di SMAN 1 kota 

Jambi yakni ibu Dra. Siti Aminah yang 

dilaksanakan pada tanggal 11 Maret 2017, 

khusus pada materi larutan asam dan basa, 

beliau menerapkan pembelajaran 

kontekstual yang disajikan dengan metode 

konvensional serta dilengkapi dengan 

buku paket pelajaran dan LDS (Lembar 

Diskusi Siswa) lalu apabila ada waktu 

beliau mengajak siswa untuk 

melaksanakan praktikum. Namun beliau 

juga mengatakan bahwa beliau masih 

mengalami kesulitan dalam mengajar 

materi larutan asam dan basa dalam hal ini 

ialah masih sulitnya meminta siswa belajar 

dirumah untuk membaca buku paket 

pelajaran agar pembelajaran di sekolah 

bisa berlangsung dengan lancar.  

Melihat permasalahan akan 

terbatasnya media ataupun bahan ajar, 

masih kurangnya penggunaan teknologi 

untuk siswa belajar dan masih banyaknya 

siswa yang belum terlalu memahami 

materi pembelajaran kimia khususnya 

larutan asam dan basa tersebut. Kemudian 

potensi yang terlihat bahwa 100% siswa 

mengatakan perlu menggunakan media 

dalam mempelajari larutan asam dan basa. 

Dari hasil wawancara, guru juga lebih 

mengharapkan adanya media belajar 

dengan kriteria media belajar tersebut 

memuat materi yang harus benar 

konsepnya dan sudah divalidasi oleh 

ahlinya serta sesuai dengan silabus pada 

kurikulum 2013. Oleh karena itu beliau 

memberikan respon yang baik bila ada 

pengembangkan media berbasis ICT 

sebagai bahan ajar atau media 

pembelajaran kimia khususnya pada 

materi larutan asam dan basa. Sarana dan 

prasarana di SMAN 1 kota Jambi sendiri 

juga sudah lengkap untuk mendukung 

pembelajaran meliputi laboratorium 

komputer, infocus, speaker, dan WIFI. 
Melihat pada kondisi dan potensi 

yang ada di SMAN 1 Kota Jambi, baik 

siswa yang menginginkan bahan ajar 

berbasis ICT yang menarik dan juga guru 

yang masih kesulitan dalam 

membangkitkan motivasi siswa dalam 

belajar, sehingga peneliti menawarkan 

beberapa jenis bahan ajar multimedia 

seperti e-Book, e-Modul, e-Handout, e-

LKS, dan e-Magazine (electronic 

magazine). Setelah melihat perbedaan dari 

kelebihan dan kekurangan bahan ajar 

multimedia yang ditawarkan oleh peneliti, 

maka guru dan siswa lebih memilih untuk 

menggunakan bahan ajar multimedia 

berupa e-Magazine.  

Berdasarkan pemaparan di atas, 

penulis ingin menerapkan penggunaan e-

Magazine pada materi larutan asam dan 

basa. e-Magazine merupakan Majalah 

elektronik (Electronic Magazine) disingkat 
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e-Magazine adalah versi elektronik dari 

majalah karena berbasis listrik. Majalah 

elektronik tidak lagi menggunakan bahan 

baku berupa kertas untuk menulis artikel-

artikel seperti majalah pada umumnya, 

melainkan dalam bentuk file digital yang 

dapat diakses melalui media elektronik 

seperti komputer, laptop, handphone, dan 

teknologi lainnya. Ini merupakan hal yang 

positif dalam penelitian ini, karena 

berdasarkan angket kebutuhan dan 

karakteristik siswa, diperoleh sekitar 100% 

siswa memiliki  gadget. Lalu sekitar 

76,5% siswa menggunakannya lebih dari 2 

jam sehari. Sehingga dengan 

menggunakan e-Magazine ini siswa dapat 

belajar dimanapun dan kapanpun. 

Berdasarkan uraian di atas, maka 

penulis bermaksud melakukan penelitian 

pengembangan yang berjudul 

“Pengembangan e-Magazine Pada 

Materi Larutan Asam dan Basa Untuk 

Siswa Kelas XI MIPA di SMAN 1 Kota 

Jambi” 

 

KAJIAN PUSTAKA 

Media Pembelajaran 

Menurut Heinich (Rusman, 2013) 

menyatakan bahwa media merupakan alat 

saluran komunikasi. Media berasal dari 

bahasa latin dan merupakan bentuk jamak 

dari kata “medium” yang secara harfiah 

berarti “perantara” yaitu perantara 

sumber pesan (a source) dengan menerima 

pesan (a receiver). Media pembelajaran 

merupakan alat yang memungkinkan siswa 

untuk mengerti dan memahami sesuatu 

dengan mudah untuk mengingatnya dalam 

waktu yang lama dibandingkan dengan 

penyampaian pelajaran dengan cara tatap 

muka dan ceramah tanpa alat bantu atau 

media pembelajaran. 

 

e-Magazine 

Nurjannah (2014) mengatakan bahwa 

e-magazine merupakan majalah elektronik 

(electronic magazine), disingkat e-

magazine adalah versi elektronik dari 

majalah karena berbasis listrik. Majalah 

elektronik tidak lagi menggunakan bahan 

baku berupa kertas untuk menuliskan 

artikel-artikelnya seperti majalah pada 

umumnya, melainkan dalam bentuk file 

digital yang dapat diakses melalui media 

elektronik seperti komputer, handphone, 

dan teknologi lainnya. 

 

Software 3D Pageflip Professional 

Software 3D Pageflip Professional 

adalah aplikasi flash flipbook yang dapat 

digunakan untuk mengubah file PDF, 

Word, PowerPoint, dan Excel ke bentuk 

flipbooks. Dengan software flash flipbook, 

kita dapat membuat majalah, menakjubkan 

berbentuk 3D. Banyak fasilitas dan fitur 

baru dalam program 3D Pageflip 

Professional yang akan membantu 

menampilkan e-book dalam bentuk 

majalah 3D yang lebih nyata dan menarik 

dengan adanya sound, video, serta animasi 

yang bisa ditampilkan beserta editor yang 

lengkap dengan bahan yang digunakan 

bisa berasal dari pdf maupun Ms.Power 

Point. Adapun kelebihan yang dimiliki 

oleh 3D Pageflip Profesional :  

1. Dapat mengkonversi Adobe Acrobat 

PDF dan Gambar menjadi bentuk 

buku dalam ruang 3D.  

2. Tidak harus memiliki keahlian 

mendesain 3D.  

3. Dapat publikasikan di website pribadi 

atau menanamkan dalam blog.  

4. Dapat di kirim kepada orang lain 

dengan menggunakan format Zip 

"HTML".  

5. Di dalam 3D Pageflip Profesional 

telah terdapat flash. 

 

Larutan Asam dan Basa 

Asam dan basa di dalam suatu 

larutan, yakni asam adalah spesi (ion atau 

molekul) yang berperan sebagai proton 

donor (pemberi proton atau H
+
) kepada 

suatu spesi yang lain, misalnya asam sitrat 

pada jeruk dan asam cuka pada cuka 

makanan. Basa adalah spesi (molekul atau 

ion) yang bertindak menjadi proton 

akseptor (penerima proton atau H
+
), 

misalnya natrium hidroksida atau soda api. 

Asam dan basa yang ada di laboratorium 
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dapat dibedakan menggunakan zat tertentu 

yang disebut Indikator atau dengan 

menggunakan alat khusus.  

 

METODE PENELITIAN 

Jenis Penelitian yang digunakan 

adalah penelitian pengembangan 

(Research and Development). Model 

pengembangan yang digunakan dalam 

pengembangan ini yaitu kerangka 

pengembangan ADDIE. Prosedur 

pengembangan pada penelitian ini terdiri 

dari lima tahapan yaitu Analysis (analisis), 

Design (perencanaan), Development 

(pengembangan), Implementation 

(pelaksanaan) dan Evaluation (evaluasi). 

Subjek uji coba dalam penelitian ini 

adalah siswa kelas XI MIPA SMAN 1 

Kota Jambi.  

Penentuan klasifikasi validasi oleh 

ahli media, ahli materi, dan penilaian oleh 

guru didasarkan pada jumlah penilaian.  

Untuk klasifikasi berdasarkan jumlah 

penilaian: nilai minimal = 1 x 15 

pertanyaan = 15, nilai maksimal = 5 x 15 

pertanyaan = 75, kelas interval = 5, jarak 

kelas interval = (nilai maksimal – nilai 

minimal) dibagi kelas interval = (75-15)/5 

= 12. 
 

Tabel 1 Klasifikasi berdasarkan penilaian 

jawaban 

No Jumlah Skor 

Jawaban 

Klasifikasi Validasi 

1. > 4,2 s/d 5,0 Sangat Baik (SB) 

2. > 3,4 s/d 4,2 Baik (B) 

3. > 2,6 s/d 3,4 Kurang Baik (KB) 

4. > 1,8 s/d 2,6 Tidak Baik (TB) 

5. 1,0 s/d 1,8 Sangat Tidak Baik (STB) 

(Widoyoko, 2012) 
 

Untuk menentukan klasifikasi respon 

siswa digunakan persentase kelayakan 

dengan rumus:  

  
 

     
      

Keterangan:  

K = persentase kelayakan  

F = jumlah keseluruhan jawaban  

responden  

N = jumlah penilaian tertinggi dalam 

angket  

I = jumlah pertanyaan dalam angket  

R = jumlah responden 

Dengan interpretasi jumlah penilaian 

sebagai berikut: 
 

Tabel 2 Kriteria Persentase 

No Persentasi Kriteria 

1. Angka 0% - 20% Sangat Tidak Baik (STB) 

2. Angka 21% - 40% Tidak Baik (TB) 

3. Angka 41% - 60% Kurang Baik (KB) 

4. Angka 61% - 80% Baik (B) 

5. Angka 81% - 100% Sangat Baik (SB) 

(Riduwan, 2015) 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penyajian Hasil Uji Coba 

Hasil akhir dari penelitian 

pengembangan e-magazine pada materi 

larutan asam basa ini diantaranya: 

1. Sebuah media pembelajaran berupa e-

magazine pada materi larutan asam 

dan basa dengan menggunakan 

software 3D pageflip profesional. 

2. Penilaian produk e-magazine pada 

materi larutan asam dan basa oleh ahli 

materi dan ahli media.  

3. Tanggapan dan penilaian guru 

terhadap e-magazine yang telah dibuat 

dengan memberikan angket penilaian 

guru.  

4. Respon siswa terhadap media 

laboratorium virtual yang telah dibuat 

dengan menyebarkan angket kepada 

15 orang siswa kelas XI MIPA SMAN 

1 kota Jambi. 

Pada penelitian pengembangan ini, 

menggunalan kerangka pengembangan 

ADDIE yang terdiri dari 5 tahap, yaitu: 

1. Analisis (Analysis) 

Tahap ini dapat diketahui dari 

wawancara dengan guru kimia dan 

penyebaran angket kebutuhan dan 

karakterisitk siswa. Berdasarkan data yang 

didapat dari wawancara guru, selama 

pembelajaran guru jarang menggunakan 

media pembelajaran dan dalam proses 

pembelajaran khususnya materi larutan 

asam dan basa hanya sekitar 37,5% siswa 

yang melewati standar KKM. Berdasarkan 

angket kebutuhan dan karakterisitk siswa, 

sekitar 97 % siswa menyatakan setuju jika 

diadakan pembelajaran menggunakan 
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media berupa majalah sehingga bisa 

menguasai konsep materi larutan asam dan 

basa. 

SMAN 1 kota Jambi telah 

menggunakan kurikulum 2013 dan 

memiliki sarana dan prasarana pendukung 

Information Communication and 

Technology (ICT) yang memadai seperti 

laboratorium komputer, Liquid Crystal 

Display Projector (LCD projector), 

speaker, serta jaringan internet yang dapat 

dipergunakan dalam kegiatan 

pembelajaran. 
2. Desain (Design) 

Pada tahap ini bertujuan menyusun 

desain awal dengan membuat flowchart 

yang kemudian dikembangkan menjadi 

storyboard. Pada tahap desain ini, 

dilakukan evaluasi terhadap desain dan isi 

produk dengan tujuan perbaikan terhadap 

produk yang dikembangkan. 

3. Pengembangan (Development) 

Pada tahap ini e-magazine dibuat 

dengan menggunakan software 3D 

pageflip profesional yang kemudian 

divalidasi oleh tim ahli materi, tim ahli 

media dan guru. Validasi tim ahli 

dilakukan oleh dosen pendidikan kimia 

Universitas Jambi dan penilaian guru 

dilakukan oleh guru kimia SMAN 1 kota 

Jambi. Saran, masukan serta komentar 

yang diperoleh dari tim ahli dan guru 

kemudian digunakan untuk perbaikan e-

magazine. 

Validasi oleh ahli media dilakukan 

sebanyak tiga kali, dengan perolehan 

rerata skor 4,53 atau diklasifikasikan 

sangat baik. Berdasarkan penilaian oleh 

ahli media terdapat beberapa saran yang 

diberikan diantaranya adalah warna kotak 

pada teori asam basa tidak terlihat jelas 

(Gambar 1).  

Validasi oleh ahli materi dilakukan 

sebanyak dua kali, dengan perolehan rerata 

skor 4,86 atau diklasifikasikan sangat baik. 

Berdasarkan penilaian oleh ahli materi 

terdapat beberapa saran yang diberikan 

diantaranya adalah tulisan judul komik 

strip harap diubah menjadi kalimat yang 

baku agar siswa tidak rancuh dalam 

membaca (Gambar 2). 

 

                
(a) (b) 

Gambar 1 Warna kotak pada teori asam basa (a) sebelum revisi (b) setelah revisi 
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(a) (b) 

Gambar 2 Tulisan judul komik strip (a) sebelum revisi (b) setelah revisi 

 

Produk yang telah divalidasi selanjutnya 

dinilai oleh guru. Perolehan rerata skor 

jawaban dari angket penilaian guru sebesar 

4,1 atau berada pada klasifikasi baik. 

Saran dan komentar dari guru juga 

digunakan untuk perbaikan produk 

sebelum nantinya diujicobakan ke siswa. 

4. Implementasi (Implementation) 

Penyempurnaan pada e-magazine 

yang dikembangkan dilakukan dengan 

memperhatikan catatan dan saran serta 

komentar dari validasi oleh ahli media, 

ahli materi serta penilaian oleh guru 

sehingga dapat diujicobakan. pada 

kelompok kecil. Untuk mengetahui respon 

siswa terhadap e-magazine yang 

dikembangkan dilakukan melalui angket 

respon siswa. 

5. Evaluasi (Evaluation) 
Evaluasi adalah proses untuk 

mengetahui media pembelajaran yang 

sedang dibuat berhasil, sesuai dengan 

harapan awal atau tidak. Evaluasi dapat di 

lakukan di setiap tahap pengembangan. 

Evaluasi terakhir ini untuk mengetahui 

respon siswa terhadap penggunaan e-

magazine yang telah dinyatakan layak oleh 

tim ahli. 

Evaluasi ini merupakan evaluasi 

formatif, karena tujuannya untuk 

kebutuhan revisi. Setelah tahap 

implementasi di lakukan uji coba produk, 

penulis memperoleh data berupa angket. 

Dari data angket tanggapan responden 

sebagian besar siswa menyukai e-

magazine pada materi larutan asam basa di 

SMAN 1 kota Jambi dengan memberikan 

respon yang sangat baik. 

 

Analisis Data 

Data yang dianalisis dalam penelitian 

ini adalah data yang diperoleh dari 

pengisisan angket kebutuhan, validasi ahli 

media, valiadasi ahli materi, penilaian oleh 

guru, dan respon siswa. Data angket yang 

diisi kemudian dianalisis. Skor yang 

diperoleh kemudian diklasifikasikan 

menggunakan rerata untuk melihat 

kesesuaian media dalam pembelajaran 

serta kemenarikan materi yang disajikan 

sehingga mampu membuat siswa tertarik 

dalam mempelajari materi pembelajaran 
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yang dimediakan. Selain itu diharapkan 

juga dapat membantu siswa menjadi lebih 

mudah dalam memahami materi 

pembelajaran larutan asam basa. 

 

Angket Kebutuhan  
Angket kebutuhan digunakan untuk 

mengumpulkan data analisis kebutuhan, 

karakteristik siswa, analisis tujuan, analisis 

materi dan teknologi. Analisis data untuk 

angket kebutuhan dilakukan dengan 

menggunakan rating scale menggunakan 

rumus sebagai berikut:  
 

  
                     

          
      

 

Keterangan : P = Angka Persentase  

 

Angket Validasi Media  
Penentuan klasifikasi validasi oleh 

ahli media didasarkan pada rerata skor 

jawaban. Rerata skor diperoleh dengan 

cara jumlah skor dibagi jumlah butir. 

Berikut ini hasil data validasi oleh ahli 

media: 
Validasi Ahli Media Rerata Kategori 

Tahap I 4,13 Baik 

Tahap II 4,6 Sangat Baik 

Tahap III 4,87 Sangat Baik 

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan 

bahwa e-magazine materi larutan asam 

basa pada validasi tahap I termasuk “baik”, 

karena masuk ke dalam kelas interval lebih 

besar dari 3,4  4,2. Sementara pada 

validasi tahap II, termasuk “sangat baik”, 

karena masuk ke dalam kelas interval lebih 

besar dari 4,2 - 5,0. Pada valiadasi tahap 

III, termasuk “sangat baik”, karena masuk 

ke dalam kelas interval lebih besar dari 4,2 

- 5,0 sehingga dapat disimpulkan bahwa 

produk yang dikembangkan “sangat baik” 

dari segi media dan dapat diujicobakan. 

 

Angket Validasi Materi 

Sama halnya dengan validasi oleh ahli 

media, pada validasi ahli materi juga 

didasarkan pada rerata skor jawaban. 
Validasi Ahli Materi Rerata Kategori 

Tahap I 4,80 Sangat Baik 

Tahap II 4,93 Sangat Baik 

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan 

bahwa e-magazine materi larutan asam 

basa pada validasi tahap I termasuk 

kategori “sangat baik”, karena masuk ke 

dalam kelas interval lebih besar dari 4,2 - 

5,0. Walaupun dari hasil validasi tahap 

pertama diperoleh kategori sangat baik, 

namun masih ada beberapa hal menurut 

ahli materi yang diperlu diperbaiki maka 

dilakukan validasi tahap kedua, dan 

diperoleh kategori “sangat baik”, karena 

masuk ke dalam kelas interval lebih besar 

dari 4,2 - 5,0. Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa materi dalam produk yang 

dikembangkan “sangat baik” dan dapat 

diujicobakan. 

 

Angket Penilaian Guru 
Dari hasil penilaian guru 

menunjukkan bahwa e-magazine materi 

larutan asam basa berada pada kategori 

“baik” karena berada pada pada kelas 

interval lebih besar dari 3,4  4,2. Dari 

hasil ini disimpulkan bahwa media yang 

dikembangkan “baik” dan layak 

diujicobakan. 

 

Angket Respon Siswa 

Dari hasil angket respon siswa, 

diperoleh jumlah skor jawaban seluruh 

responden (15 orang) untuk seluruh butir 

(15 butir) sama dengan 1031.  

Persentase respon siswa: 
 

  
    

       
             

 

Nilai 91,64% termasuk kriteria 

“Sangat Baik” karena termasuk dalam 

kelas 81%-100%. Tanggapan siswa 

terhadap e-magazine yang ditampilkan 

juga sangat baik dan dapat membantu 

siswa dalam memotivasi diri untuk belajar 

dan memahami materi larutan asam basa. 
 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dapat 

ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Media pembelajaran e-magazine ini 

dikembangkan dengan menggunakan 
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kerangka pengembangan ADDIE, 

dengan tahapan: (1) Analisis meliputi 

menganalisis kesenjangan kinerja, 

tujuan instruksional, karakteristik 

siswa, materi, sumber daya teknologi, 

sarana dan prasarana, sumber daya 

manusia, menentukan strategi 

penyampaian yang potensial, (2) 

Desain meliputi spesifikasi media, 

struktur materi, pembuatan flowchart 

dan storyboard, (3) Pengembangan 

meliputi pembuatan produk yang 

kemudian divalidasi oleh tim ahli 

dengan perolehan rerata skor jawaban 

ahli media, ahli materi, penilaian guru 

masing-masing adalah 4,53 (Sangat 

baik), 4,86 (Sangat baik) dan 4,1 

(Baik), (4) Implementasi meliputi uji 

coba kelompok kecil e-magazine 

kepada siswa kelas XI MIPA di 

SMAN 1 Kota Jambi, dan (5) 

Evaluasi.  

2. Hasil angket respon siswa diperoleh 

persentase skor sebesar 91,64% 

(Sangat baik), dari hasil data tersebut 

siswa memberikan respon sangat baik 

terhadap produk yang dikembangkan.  
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