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Pendahuluan  

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 

semakin mendorong upaya-upaya pembaharuan dalam 

pemanfaatan hasil-hasil teknologi dalam proses pembe-

lajaran. Para guru dituntut agar mampu menggunakan 

alat-alat tersebut sesuai dengan perkembangan dan 

tuntunan zaman. Pemakaian media pembelajaran dalam 

proses pembelajaran dapat membangkitkan keinginan 

dan minat baru, membangkitkan motivasi dan 

rangsangan kegiatan belajar, dan bahkan membawa 

pengaruh psikologis terhadap siswa (Arsyad, 2011). 

SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta termasuk 

sekolah yang berkualitas, dengan akreditasi A. Berbagai 

sarana dan prasarana pembelajaran telah dimiliki 

sekolah ini. Sesuai dengan pengamatan peneliti terlihat 

bahwa guru dan siswa di SMA Muhammadiyah 3 

Yogyakarta ini memiliki permasalahan saat kegiatan 

pembelajaran biologi. Rasa bosan siswa dalam belajar 

yang disebabkan oleh tampilan buku pelajaran biologi 

yang kurang menarik minat mereka sehingga tidak 

memotivasi siswa untuk belajar. Semua itu berpengaruh 

terhadap hasil belajar siswa yaitu adanya nilai di bawah 

KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal). Hal ini didukung 

oleh hasil wawancara dengan Menik Remen Lestari, 

S.Pd selaku guru Biologi SMA Muhammadiyah 3 

Yogyakarta yang mengungkapkan bahwa siswa kurang 

menyukai buku pelajaran biologi karena terlalu tebal 

dengan desain yang biasa saja dan isinya kurang 

menarik. Hal serupa juga diungkapkan beberapa siswa 

kelas XI IPA SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta 

bahwa mereka lebih tertarik jika buku pelajaran biologi 

dapat diganti dengan media pembelajaran yang menarik 

dengan desain yang dapat menimbulkan minat untuk 

membaca materi biologi, hal ini dikarenakan buku yang 

ada terlalu banyak tulisan dengan desain yang biasa 

saja. 

Menik Remen Lestari, S.Pd selaku guru Biologi 

SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta mengungkapkan 

siswa lebih tertarik belajar biologi dengan media-media 

pembelajaran yang berbeda dengan buku pelajaran 

biologi yang menjadi pegangan mereka. Peserta didik 

menyukai media pembelajaran yang memiliki desain 

yang berbeda dengan buku pelajaran biologi dengan isi 

yang menarik. Pembelajaran biologi dengan 

menggunakan media pembelajaran yang menarik, akan 

lebih memudahkan siswa dalam belajar karena dapat 

memberikan kesenangan saat belajar biologi. 

Kata kunci: media pembelajaran, majalah green, penelitian pengembangan 

Abstrak 

Penelitian ini bertujuan mengetahui proses pengembangan majalah green pada materi sistem reproduksi 

manusia untuk siswa kelas XI IPA SMA dan untuk mengetahui kualitas majalah green sebagai media 

pembelajaran biologi. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian dan pengembangan (Research and Development). 

Prosedur pengembangan menggunakan model Borg and Gall yang terdiri dari: potensi dan masalah, 

pengumpulan data, desain produk, validasi desain, revisi desain, ujicoba produk, dan yang terakhir revisi 

produk. Instrumen penilaian yang digunakan untuk mengetahui kualitas majalah green adalah lembar angket. 

Subjek uji coba terdiri dari ahli materi, ahli media, peer reviewer, guru biologi dan siswa kelas XI IPA SMA. 

Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data kualitatif dan data kuantitatif.  

Hasil akhir dari penelitian pengembangan ini adalah terciptanya majalah green yang layak digunakan. 

Hasil penilaian majalah green oleh ahli materi diperoleh presentase 78,57% dengan kategori baik. Uji 

kelayakan oleh ahli media diperoleh presentase penilaian 76,92% dengan kategori baik. Uji kelayakan oleh 

peer reviewer diperoleh presentase penilaian 91,67% dengan kategori baik. Uji kelayakan oleh guru biologi 

diperoleh presentase penilaian 100% dengan kategori baik. Sedangkan respon siswa terhadap majalah green 

adalah baik, ditunjukkan dengan rata-rata presentase penilaian 92,30% pada uji coba produk dan 85,15% 

pada uji coba pemakaian. 
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Salah satu bentuk media pembelajaran yang 

mendukung proses pembelajaran siswa adalah majalah. 

Menurut Prastowo (2013), majalah adalah terbitan 

berkala yang isinya mencakup berbagai liputan 

jurnalistik dan pandangan tentang topik aktual yang 

patut diketahui pembaca. Majalah pada konteks ini 

adalah media yang dapat digunakan sebagai alat untuk 

memahami materi pelajaran biologi, sekaligus dapat 

memberikan kesenangan dalam belajar mata pelajaran 

biologi. Sebagai media pembelajaran majalah biologi 

dapat mendukung pemahaman siswa tentang materi 

yang disampaikan oleh guru dan memberikan nuansa 

belajar yang menarik. 

Berdasarkan uraian di atas,  perlu adanya penelitian 

pengembangan media pembelajaran berupa majalah 

biologi yang dapat digunakan sebagai alternatif media 

pembelajaran untuk mengatasi permasalahan diatas. 

Oleh karena itu, peneliti melakukan penelitian dengan 

judul “Pengembangan Majalah Green sebagai Media 

Pembelajaran Biologi Pada Materi Sistem Reproduksi 

Manusia Untuk Siswa Kelas XI IPA SMA”. Dengan 

adanya majalah biologi diharapkan dapat meningkatkan 

motivasi belajar siswa. 

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan 

dari penelitian ini adalah untuk mengetahui cara 

pengembangan majalah dan mengetahui kualitas 

majalah sebagai media pembelajaran biologi  materi 

sistem reproduksi manusia kelas XI IPA SMA. 

 

Metode Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian dan 

pengembangan (Research and Development). Penelitian 

dan pengembangan ini adalah suatu proses dan 

langkah-langkah untuk mengembangkan suatu produk 

baru yang menyempurnakan produk yang telah ada, 

yang dapat dipertanggungjawabkan (Sukmadinata, 

2011: 164). 

Prosedur pengembangan merupakan langkah-

langkah yang harus dilakukan untuk menghasilkan 

suatu produk. Dalam penelitian pengembangan ini 

penelitian mengembangkan suatu produk berupa 

majalah. Langkah-langkah penelitian dan 

pengembangan menurut Sugiyono. 

Uji coba dilakukan melalui uji coba I dan uji coba 

II. Uji coba I sebanyak 10 siswa dan uji coba II 

sebanyak 34 siswa. Subjek uji coba adalah alhi media, 

ahli materi, teman sejawat, guru biologi, dan siswa. 

    

Hasil dan Pembahasan 

Penelitian dan pengembangan yang dilakukan telah 

berhasil mendesain majalah green pada materi sistem 

reproduksi manusia kelas XI IPA SMA, yang terdiri dari 

dua edisi yang memiliki penyajian yang berbeda. Hasil 

akhir dari serangkaian proses pengembangan tersebut 

adalah terciptanya majalah green yang siap digunakan 

dalam proses pembelajaran. 

Kelayakan produk pengembangan majalah green 

dinilai oleh satu dosen ahli materi. Hasil perhitungan 

lembar pengamatan kelayakan oleh dosen ahli materi 

dapat dilihat pada Tabel 1. 

 

Tabel 1. Hasil Perhitungan Penilaian Ahli Materi 

Penilai Presentase  Kriteria kualitatif 

Dosen Ahli Materi 78,57% Baik 

Kelayakan produk pengembangan majalah green 

dinilai oleh satu dosen ahli media. Hasil perhitungan 

lembar pengamatan kelayakan oleh dosen ahli media 

dapat dilihat pada Tabel 2. 

Tabel 2. Hasil Perhitungan Penilaian Ahli Media 

Penilai Presentase  Kriteria kualitatif 

Dosen Ahli Media 76,92% Baik 

Kelayakan produk pengembangan majalah green 

dinilai oleh dua peer reviewer. Hasil perhitungan lembar 

pengamatan kelayakan oleh peer reviewer dapat dilihat 

pada Tabel 3. 

Tabel 3. Hasil Perhitungan Penilaian Peer Reviewer 

Penilai Presentase  Kriteria kualitatif 

Peer Reviewer I 88,89% Baik 

Peer Reviewer II 94,44% Baik 

Rata-rata 91,67% Baik 

Kelayakan produk pengembangan majalah green 

dinilai oleh guru biologi. Hasil perhitungan lembar 

pengamatan kelayakan oleh guru biologi dapat dilihat 

pada Tabel 4. 

Tabel 4. Hasil Perhitungan Penilaian Guru Biologi 

Penilai Presentase  Kriteria kualitatif 

Dosen Ahli Media 76,92% Baik 

Respon siswa terhadap produk majalah green yang 

dikembangkan diketahui berdasarkan hasil angket yang 

diberikan pada saat uji coba produk dan uji coba 

pemakaian. Hasil perhitungan angket respon siswa 

terhadap majalah green dapat dilihat pada Tabel 5. 

Tabel 5. Hasil Perhitungan Penilaian Guru Biologi 

Penilai Presentase  Kriteria kualitatif 

Uji Coba I 92,30% Baik 

Uji Coba II 85,15% Baik 

 

Simpulan 

Pengembangan majalah green sebagai media 

pembelajaran pada materi sistem reproduksi manusia 

kelas XI IPA SMA dilakukan melalui beberapa tahapan 

yang meliputi potensi dan masalah, pengumpulan data, 

desain produk, validasi desain, revisi desain, ujicoba 

produk, dan yang terakhir revisi produk. Berdasarkan 

hasil penilaian dari ahli materi, ahli media, guru 

biologi, teman sejawat, dan siswa mununjukkan bahwa 

majalah green yang dikembangkan pada materi sistem 

reproduksi manusia termasuk dalam kategori baik, 

sehingga layak digunakan dalam proses pembelajaran.  

 

Saran 

Media Green  ini sangat bagus dikembangkan lagi, 

jika nanti ada penelit lain yang ingin mengebangkan 

penelitian sejenis.  
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