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Lampiran I 

Kurikulum Darurat Fisika Kelas XII 

KELAS XII 

 Tujuan kurikulum mencakup empat kompetensi, yaitu (1) kompetensi sikap 

spiritual, (2)  sikap  sosial,  (3)  pengetahuan,  dan  (4)  keterampilan.  Kompetensi  

tersebut dicapai melalui proses pembelajaran intrakurikuler, kokurikuler, dan/atau 

ekstrakurikuler. 

 Rumusan  Kompetensi  Sikap  Spiritual  yaitu,  “Menghayati  dan  mengamalkan 

ajaran agama  yang  dianutnya”.  Adapun  rumusan  Kompetensi  Sikap Sosial yaitu, 

“Menunjukkan  perilaku  jujur,  disiplin,  tanggung  jawab,  peduli (gotong royong, 

kerja sama, toleran, damai), santun, responsif, dan pro-aktif sebagai bagian dari 

solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan 

lingkungan sosial dan alam serta menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam 

pergaulan dunia”. Kedua kompetensi  tersebut  dicapai  melalui  pembelajaran  tidak  

langsung  (indirect  teaching), yaitu keteladanan, pembiasaan, dan budaya 

sekolahdengan memperhatikan karakteristik mata pelajaran serta kebutuhan dan 

kondisi peserta didik.  

Penumbuhan dan pengembangan kompetensi sikap dilakukan sepanjang proses  

pembelajaran  berlangsung  dan  dapat  digunakan  sebagai  pertimbangan  guru  

dalam mengembangkan karakter peserta didik lebih lanjut.  

Kompetensi  Pengetahuan  dan  Kompetensi  Keterampilan  dirumuskan  sebagai 

berikut ini. 

KOMPETENSI INTI 3 

(PENGETAHUAN) 

KOMPETENSI INTI 4 

(KETERAMPILAN) 

3. Memahami,  menerapkan,  

menganalisis dan mengevaluasi 

pengetahuan faktual, konseptual, 

prosedural, dan metakognitif 

berdasarkan rasa ingin tahunya tentang 

ilmu pengetahuan, teknologi, seni, 

budaya, dan humaniora dengan 

wawasan kemanusiaan, kebangsaan, 

kenegaraan, dan peradaban  terkait  

penyebab  fenomena dan kejadian,serta 

menerapkan pengetahuan prosedural 

pada bidang kajian yang spesifik sesuai 

dengan bakat dan minatnya untuk 

memecahkan masalah 

4. Mengolah, menalar, menyaji, dan  

mencipta dalam ranah konkret dan  

ranah abstrak terkait dengan  

pengembangan  dari  yang  

dipelajarinya di sekolah secara mandiri 

serta bertindak secara efektif dan 

kreatif, dan mampu menggunakan 

metoda sesuai kaidah keilmuan 
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KOMPETENSI DASAR KOMPETENSI DASAR 

3.1 Menganalisis prinsip kerja 

peralatan listrik searah (DC) 

berikut keselamatannya dalam 

kehidupan sehari-hari  

4.1. Melakukan percobaan prinsip 

kerja rangkaian listrik searah 

(DC) dengan metode  ilmiah  

berikut  presentasi  hasil 

percobaan 

3.2 Menganalisis  muatan  listrik, 

gaya listrik, kuat medan 

listrik,fluks, potensial listrik, 

energi potensial listrik serta  

penerapannya pada berbagai 

kasus 

4.2 Melakukan  percobaan  berikut 

presentasi  hasil  percobaan  

kelistrikan (misal  mengisi dan 

mengosongkan kapasitor) dan 

maanfaatnya dalam kehidupan 

sehari-hari 

3.3 Menganalisis medan    

magnetik, induksi magnetik, 

dan gaya magnetik pada 

berbagai produk teknologi 

4.3 Melakukan  percobaan  tentang  

induksi magnetik  dan  gaya  

magnetik  disekitar kawat 

berarus listrik berikut 

presentasi hasilnya 

3.4 Elektromagnetik dalam 

kehidupan sehari-hari 

4.4 Melakukan  percobaan  tentang   

induksi elektromagnetik 

berikut presentasi hasil 

percobaan  dan 

pemanfaatannya  dalam 

kehidupan sehari-hari 

3.5 Menganalisis rangkaian arus   

bolak-balik (AC) serta 

penerapannya 

4.5 Mempresentasikan prinsip  

kerja penerapan  rangkaian  

arus  bolak-  balik  

(AC) dalam kehidupan sehari-

hari 

3.6 Menganalisis fenomena radiasi  

elektromagnetik termasuk 

cahaya, pemanfaatannya  

dalam  teknologi,  dan 

dampaknya pada kehidupan 

      4.6 Mempresentasikan manfaat   

           dan dampak radiasi    

           elektromagnetik termasuk  

           cahaya pada kehidupan sehari-  

           hari 

      3.7 Menganalisis    karakteristik inti       

            atom, radioaktivitas,  

            pemanfaatan, dampak, dan  

            proteksinya dalam kehidupan  

            sehari-hari 

4.7 Menyajikan laporan tentang   

Sumber radioaktif,  

radioaktivitas,  pemanfaatan,  

dampak, dan proteksinya bagi  

kehidupan 
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Lampiran II 
 

PEDOMAN WAWANCARA GURU 

 

1. Bagaimana kemampuan peserta didik dalam pembelajaran fisika?  

2. Apa Media pelajaran yang biasanya diterapkan disekolah dalam pembelajaran  

    fisika?  

 

3. Dalam menyampaikan materi, Media Pembelajaran apa saja yang yang biasa  

    digunakan dalam pembelajaran fisika?  

 

4. Apa ada keluhan peserta didik mengenai media pembelajaran yang digunakan  

    dalam mengajar listrik dan magnet? 

 

 5. Apakah dalam pembelajaran fisika, pernah menggunakan media pembelajaran  

     yang interaktif dan berbasis digital? 
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HASIL WAWANCARA GURU 

No. Peneliti Guru  

1 Bagaimana kemampuan peserta 

didik dalam pembelajaran fisika ? 
Siswa di sekolah ini sering 

mengalami kesulitan dalam 

pembelajaran yang sifatnya praktek 

karena minim peralatan 

2 Apa Media pelajaran yang 

biasanya diterapkan disekolah 

dalam pembelajaran fisika?  

Media yang biasanya digunakan 

adalah powerpoint dan video dari 

Youtube 

3 Dalam penyampain materi, Media 

Pembelajaran apa saja yang yang 

biasa digunakan dalam 

pembelajaran fisika?  

Penyampaian materi sering lewat 

papan tulis terkadang 

dikombinasikan dengan powerpoint 

4 Apa ada keluhan peserta didik 

mengenai media pembelajaran 

yang digunakan dalam mengajar 

listrik dan magnet? 

Siswa sering kesusahan untuk 

memahami persamaan matematis 

sehingga membuat nilai rmereka 

rata-rata 75 yang merupakan 

Kriteria Ketuntasan Minimal 

(KKM) 

5 Apakah dalam pembelajaran 

fisika, pernah menggunakan media 

pembelajaran yang interaktif dan 

berbasis digital? 

Hanya menggunakan media 

powerpoint dan video unduhan dari 

Youtube 
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Lampiran III 

 

DOKUMENTASI 
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Lampiran IV 

 

KISI-KISI ANGKET INSTRUMEN RESPON PESERTA 

DIDIK TERHADAP MEDIA PEMBELAJARAN 

MAJALAH ELEKTRONIK FISIKA 

 

No 

 

Aspek 

 

Indikator Penilaian 

 

Nomor Butir 

 

Jumlah 

Butir  

1 Kemudahan Struktur materi yang dimuat jelas dan 

mudah dimengerti. 

1,2,3,4,5,6,7 7 

Bahasa yang digunakan mudah untuk 

dipahami 

2 Efesiensi Majalah dapat digunakan dalam proses 

pembelajaran. 

8,9,10,11,12,13 6 

Majalah dapat memudahkan peserta 

didik dalam belajar materi listrik magnet 

3 Ketertarikan Desain majalah menarik dan nyaman di 

lihat. 

14,15,16,17,18,1

9,20,21 

8 

Tampilan majalah dan warna yang 

digunakan ini sesuai dan menarik. 

4 Manfaat 

penggunaan 

Majalah mempermudah memahami 

materi listrik magnet  

22,23,24,25,26,2

7,28,29,30,31,32

,33,34,35 

14 

Majalah meningkatkan motivasi belajar 
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LEMBAR ANGKET RESPON PESERTA DIDIK TERHADAP 

MEDIA PEMBELAJARAN MAJALAH ELEKTRONIK FISIKA 

 

NAMA  : 

KELAS : 

SEKOLAH : 

 

 

Materi Pokok   : Listrik dan Magnet 

Sasaran program  : Siswa Kelas XII MIA Semester Ganjil  

Judul Penelitian  : Pengembangan Majalah Elektronik Interaktif Fisika (E- 

Image Physics) Pada Materi Pokok Listrik Magnet Untuk 

Kelas XII MIA Semester Ganjil Tahun Ajaran 2021/2022 

Peneliti   : M. Fauzan Pribakti 

Petunjuk : 

1. Lembar validasi bertujuan mengukur validitas media pembelajaran Majalah 

Elektronik Fisika. 

2. Penilaian menggunakan skala penilaian yang telah disediakan dengan kriteria 

sebagai berikut: 

1 = sangat kurang 

2 = kurang  

3 = cukup baik  

4 = baik  

5 = sangat baik  

3. Mohon untuk memberikan tanda centang ( ) pada kolom yang tersedia 

sesuai dengan pendapat peserta didik  

4. Mohon peserta didik memberikan komentar atau saran perbaikan pada kolom 

yang telah disediakan. 
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LEMBAR ANGKET RESPON PESERTA DIDIK TERHADAP 

MEDIA PEMBELAJARAN MAJALAH ELEKTRONIK FISIKA 
 

No Aspek Skala Penilaian 

1 2 3 4 5 

A Kemudahan      

1 Penyajian materi, kegiatan-kegiatan, dan 

berbagai hal yang ada di Majalah Elektronik 

Fisika dapat membantu saya dalam 

membangun penguasaan konsep 

     

2 Isi Majalah Elektronik Fisika ini mudah 

digunakan sehingga membantu saya belajar 

     

3 Petunjuk penggunaan Majalah Elektronik 

Fisika mudah dipahami dan bisa 

dilaksanakan/diikuti 

     

4 Isi Majalah Elektronik Fisika mudah 

dipahami 

     

5 Penggunaan QR Code bisa diakses dengan 

mudah 

     

6 Isi Majalah Elektronik Fisika menggunakan 

bahasa Indonesia yang baik dan benar 

sehingga kalimat-kalimat di Majalah 

Elektronik Fisika jelas dan mudah dipahami 

     

7 Bahasa Majalah Elektronik Fisika bersifat 

dialogis, komunikatif, dan sesuai dengan 

tingkat penguasaan saya 

     

B Efisiensi      

8 Sistematika penyajian materi serta konten 

sistematis, runtun, dan logis 

     

9 Sistematika penyajian materi serta konten 

dalam Majalah Elektronik Fisika 

memudahkan saya untuk memahami materi 

keseluruhan 

     

10 Gambar, Ikon, dan Komponen pendukung 

terlihat jelas sehinga mempermudah saya 

memahaminya 

     

11 Materi yang ada pada Majalah Elektronik 

Fisika sesuai dengan tema Listrik dan 

Magnet 
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12 Isi Majalah Elektronik Fisika sesuai dengan 

pengalaman saya sehari-hari sehingga 

memudahkan saya untuk mempelajari 

materi serta konten yang dibahas 

     

13 Informasi yang disajikan, sesuai dengan 

materi yang sudah dibahas  

     

C Ketertarikan      

14 Belajar dengan Majalah Elektronik Fisika 

ini menarik perhatian saya untuk 

mempelajari materi serta konten lebih lanjut 

     

15 Topik bahasan/judul tiap komponen di 

Majalah Elektronik Fisika membuat saya 

tertarik untuk mempelajari materi Listrik 

dan Magnet 

     

16 Kalimat yang ada di Majalah Elektronik 

Fisika membuat saya tertarik untuk 

membacanya dan mempelajarinya 

     

17 Gambar, Ikon, ilustrasi dan sebagainya 

membuat saya tertarik untuk membaca dan 

belajar 

     

18 Warna sampul Majalah Elektronik Fisika 

dan isi Majalah Elektronik Fisika menarik 

perhatian saya untuk menggunakan Majalah 

Elektronik Fisika 

     

19 Integrasi ilmu fisika dengan media 

pembelajaran Majalah Fisika Elektronik  

membuat saya termotivasi untuk belajar dan 

menarik perhatian saya 

     

20 Berbagai hal yang ada di Majalah 

Elektronik Fisika ini membuat saya tertarik 

untuk belajar 

     

21 Desain tata letak naskah Majalah Elektronik 

Fisika dan tiap komponen Majalah 

Elektronik Fisika menarik 

     

D Manfaat Penggunaan      

22 Penggunaan Majalah Elektronik Fisika ini 

menuntut saya untuk berpikir memahami 

materi dan informasi yang dibahas 

     

23 Majalah Elektronik Fisika ini membantu 

saya memahami materi dan informasi yang 

dibahas 
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24 Majalah Elektronik Fisika ini membuat saya 

mengetahui dan memahami keterkaitan 

fisika dengan kehidupan sehari-hari 

     

25 Majalah Elektronik Fisika ini membuat saya 

semakin mencintai keilmuan fisika terutama 

yang berhubungan dengan kehidupan 

sehari-hari 

     

26 Majalah Elektronik Fisika ini bermanfaat 

bagi kehidupan sehari –hari 

     

27 Majalah Elektronik Fisika ini membuat saya 

tidak bosan belajar 

     

28 Majalah Elektronik Fisika ini mendorong 

rasa ingin tahu saya 

     

29 Majalah Elektronik Fisika ini membuat 

kepuasan dalam belajar 

     

30 Majalah Elektronik Fisika ini membuat rasa 

percaya diri saya dalam belajar, dan 

menyelesaikan tugas meningkat 

     

31 Majalah Elektronik Fisika ini menimbulkan 

minat belajar 

     

32 Majalah Elektronik Fisika ini membuat 

saya terlibat aktif di pembelajaran 

     

33 Majalah Elektronik Fisika ini memotivasi 

saya untuk belajar 

     

34 Majalah Elektronik Fisika ini menambah 

semangat saya untuk belajar 

     

35 Integrasi ilmu fisika dengan digitalisasi  

memudahkan saya dalam mempelajari 

materi yang dibahas 

     

Sumber : Sa’dun Akbar, instrumen perangkat pembelajaran , (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2016), h.39. 

 

Mohon berikan komentar dan saran peserta didik terhadap media 

pembelajaran majalah elektronik fisika pada kolom di bawah ini. 
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  Barabai, . . . . . . . . . . . . . 2021 

 Peserta Didik, 

  

 

 ________________________ 
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Lampiran V 

 

HASIL ANGKET RESPON PESERTA DIDIK
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Lampiran VI 
 

KISI-KISI ANGKET INSTRUMEN AHLI MEDIA  

PEMBELAJARAN MAJALAH ELEKTRONIK FISIKA 
 

No Aspek  Indikator Penilaian Nomor 

Butir  

Jumlah 

Butir 

1 Penyajian Tata letak lay-out gambar,ilustrasi, dan 

ikon memudahkan dalam memahami isi 

majalah 

1,2,3,4,5,6

,7,8,9,10,1

1,12,13,14

  

14 

Format penyajian halaman majalah yang 

konsisten 

2 Kebahasaan Kalimat yang digunakan sesuai 15,16,17,1

8,1,20,21,

22,23,24,2

5,26,27,28

,29 

15 

Kalimat yang digunakan sederhana dan 

mudah dipahami 

3 Kegrafisan Desain memiliki kemenarikan dan 

keunikan 

Ilustrasi gambar yang digunakan  

30,31,32,3

3,34,35 

6 

memperjelas materi 
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LEMBAR VALIDASI AHLI MEDIA  

MEDIA AJAR MAJALAH ELEKTRONIK FISIKA  

 
Materi Pokok   : Listrik dan Magnet 

Sasaran program  : Siswa Kelas XII MIA Semester Ganjil  

Judul Penelitian : Pengembangan Majalah Elektronik Interaktif Fisika (E- 

Image Physics) Pada Materi Pokok Listrik Magnet Untuk 

Kelas XII MIA Semester Ganjil Tahun Ajaran 2021/2022 

Peneliti  : M. Fauzan Pribakti 

Validator  :  

Jabatan   : 

Instansi   : UIN Antasari Banjarmasin 

 

Petunjuk :  

1. Lembar validasi bertujuan mengukur validitas media pembelajaran majalah 

elektronik fisika 
2. Penilaian menggunakan skala penilaian yang telah disediakan dengan kriteria 

sebagai berikut:  
1 = sangat kurang 

2 = kurang 

3 = cukup baik  

4 = baik  

5 = sangat baik  

3. Mohon untuk memberikan tanda centang (P) pada kolom yang tersedia sesuai 

dengan pendapat.  

4. Mohon memberikan komentar atau saran perbaikan pada kolom yang telah 

disediakan 
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LEMBAR VALIDASI AHLI MEDIA  

MEDIA AJAR MAJALAH ELEKTRONIK FISIKA 

 

No. Aspek Skala Penilaian 

1 2 3 4 5 

A Penyajian      

1 Format kertas (vertikal atau 

horizontal) memperhatikan tata letak 

dan format pengetikan 

     

2 Tanda-tanda berupa gambar, ikon, 

cetak tebal dan miring, dan sebagainya 

mudah ditangkap dan menekankan 

pada hal-hal yang dianggap penting 

atau khusus 

     

3 Jarak spasi antar judul, subjudul, dan 

isi majalah tersusun rapi dan konsisten 
     

4 Margin/batas pengetikan dan tata letak 

pengetikan konsisten 
     

5 Urutan dan susunan materi sistematis 

sehingga memudahkan peserta didik 

memahami materi majalah 

     

6 Rubrik, gambar, ikon, dan sebagainya 

tersusun sedemikian rupa sehingga 

infomasi mudah dipahami oleh peserta 

didik 

     

7 Organisasi antar judul rubrik, 

headline, dan uraian mudah diikuti 

oleh peserta didik 

     

8 Sampul depan, isi materi, gambar, 

tabel, dan lain-lain mengombinasikan 

warna yang serasi dan indah dilihat 

     

9 Ukuran kertas sesusai sehingga naskah 

mudah untuk dibaca 
     

10 Ukuran gambar/tabel/ilustrasi lainnya 

disajikan dengan tepat sehingga 

mudah dan menarik untuk dilihat 

     

11 Terdapat rangsangan-rangsangan 

berupa gambar, ikon, ilustrasi, kalimat 

dan sebagainya dengan pencetakan 

huruf tebal, miring, garis bawah, atau 
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warna yang proporsional sehingga 

menarik untuk dilihat 

12 Huruf mudah dibaca, konsisten, dan 

sesuai dengan karakteristik umum 

peserta didik 

     

13 Perbandingan huruf proporsional antar 

judul, subjudul, dan isi naskah 
     

14 Penggunaan huruf kapital dan huruf 

kecil tepat dan membuat proses 

membaca menjadi mudah 

     

B Kebahasaan      

15 Bahasa yang digunakan, baik untuk 

menjelaskan konsep maupun ilustrasi 

aplikasi konsep 

     

16 Menggambarkan contoh konkret 

(yang dapat dijumpai oleh peserta 

didik dan dibayangkan olehnya) 

     

17 Bahasa yang digunakan sesuai dengan 

kematangan emosi peserta didik 

dengan ilustrasi yang menggambarkan 

konsep-konsep dari lingkungan 

terdekat sampai dengan lingkungan 

internasional 

     

18 Pesan (materi ajar) disajikan dengan 

bahasa yang menarik, sederhana, 

mudah dipahami, dan tidak 

menimbulkan multitafsir 

     

19 Bahasa yang digunakan 

menumbuhkan rasa senang ketika 

dibaca dan mendorong peserta didik 

untuk mempelajari buku tersebut 

secara tuntas 

     

20 Bahasa yang digunakan mampu 

merangsang peserta didik untuk 

mempertanyakan dan mencari 

jawaban dalam majalah elektronik 

     

21 Penyampaian pesan antara rubrik 

dengan headline dalam subbab yang 

berdekatan mencerminkan keruntutan 

dan keterkaitan isi 
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22 Pesan atau materi yang disajikan 

dalam rubrik mencerminkan kesatuan 

tema 

     

23 Tata kalimat yang digunakan untuk 

menyampaikan pesan mengacu pada 

kaidah tata bahasa Indonesia yang baik 

dan benar 

     

24 Ejaan yang digunakan mengacu pada 

pedoman Ejaan Yang Disempurnakan 
     

25 Penggunaan istilah yang 

menggambarkan suatu konsep, 

prinsip, asas, atau sejenisnya konsisten 

antarbagian dalam media 

pembelajaran majalah elektronik 

     

26 Penggunaan simbol/lambang yang 

menggambarkan suatu konsep, 

prinsip, asas, atau sejenisnya konsisten 

antarbagian dalam majalah elektronik 

     

27 Kalimat yang dipakai mewakili isi 

pesan yang disampaikan dan 

mengikuti tata kalimat yang benar 

dalam Bahasa Indonesia 

     

28 Istilah yang digunakan sesuai dengan 

Kamus Besar Bahasa Indonesia 

dan/atau istilah teknis ilmu 

pengetahuan yang disepakati 

     

29 Istilah yang terdapat di majalah 

merupakan istilah umum yang 

digunakan sehingga dapat dikenal dan 

dipahami oleh peserta didik 

     

C Kegrafisan      

30 Penggunaan font (jenis dan ukuran 

huruf) mudah dibaca dan dilihat 

dengan jelas 

     

31 Tata letak lay-out pada rubrik majalah 

elektronik  
     

 

32 

 

Design halaman majalah yang unik, 

menarik, dan interaktif 

 

 

    

 

33 
Karakter kartun, ilustrasi pendukung 

sesuai dengan tema majalah yakni 

listrik dan magnet 
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34 

 

Game atau permainan menarik untuk 

dimainkan  

 

 

    

 

35 

 

Penomoran halaman mudah dilihat 

maupun dibaca 
 

 

 

    

Sumber : Sa’dun Akbar, instrumen perangkat pembelajaran , (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2016), h.39. 

Mohon berikan komentar dan saran terkait media pembelajaran majalah 

fisika elektronik pada kolom di bawah ini. 

 

 

 

 

 

 

Kesimpulan  

Mohon lingkari pilihan jawaban yang sesuai dengan pendapat terhadap media 

pembelajaran majalah elektronik fisika: 

1. Dapat digunakan tanpa revisi  

2. Dapat digunakan dengan revisi kecil  

3. Dapat digunakan dengan revisi besar  

4. Belum dapat digunakan 

  

Banjarmasin, ............................2021  

Validator, 

 

 

_________________ 
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Lampiran VII 

 

HASIL VALIDASI AHLI MEDIA 

KISI-KISI ANGKET INSTRUMEN AHLI MEDIA  

PEMBELAJARAN MAJALAH ELEKTRONIK FISIKA 

 

No Aspek  Indikator Penilaian Nomor 

Butir  

Jumlah 

Butir 

1 Penyajian Tata letak lay-out gambar,ilustrasi, dan 

ikon memudahkan dalam memahami isi 

majalah 

1,2,3,4,5,6

,7,8,9,10,1

1,12,13,14

  

14 

Format penyajian halaman majalah yang 

konsisten 

2 Kebahasaan Kalimat yang digunakan sesuai 15,16,17,1

8,1,20,21,

22,23,24,2

5,26,27,28

,29 

15 

Kalimat yang digunakan sederhana dan 

mudah dipahami 

3 Kegrafisan Desain memiliki kemenarikan dan 

keunikan 

Ilustrasi gambar yang digunakan  

30,31,32,3

3,34,35 

6 

memperjelas materi 
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LEMBAR VALIDASI AHLI MEDIA 

MEDIA AJAR MAJALAH ELEKTRONIK FISIKA 

 
Materi Pokok   : Listrik dan Magnet 

Sasaran program  : Siswa Kelas XII MIA Semester Ganjil  

Judul Penelitian : Pengembangan Majalah Elektronik Interaktif Fisika (E- 

Image Physics) Pada Materi Pokok Listrik Magnet Untuk 

Kelas XII MIA Semester Ganjil Tahun Ajaran 2021/2022 

Peneliti  : M. Fauzan Pribakti 

Validator  : Irma Rahmawati, M.Pd. 

Jabatan   : Unit Penjaminan Mutu FTK 

Instansi   : UIN Antasari Banjarmasin 

 

Petunjuk :  

1. Lembar validasi bertujuan mengukur validitas media pembelajaran majalah 

elektronik fisika 
2. Penilaian menggunakan skala penilaian yang telah disediakan dengan kriteria 

sebagai berikut:  
1 = sangat kurang 

2 = kurang 

3 = cukup baik  

4 = baik  

5 = sangat baik  

3. Mohon untuk memberikan tanda centang () pada kolom yang tersedia sesuai 

dengan pendapat.  

4. Mohon memberikan komentar atau saran perbaikan pada kolom yang telah 

disediakan 
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KISI-KISI ANGKET INSTRUMEN AHLI MEDIA 

PEMBELAJARAN MAJALAH ELEKTRONIK FISIKA 

 

No Aspek Indikator Penilaian Nomor 

Butir 

Jumlah 

Butir 

1 Penyajian Tata letak lay-out gambar,ilustrasi, dan 

ikon memudahkan dalam memahami isi 

majalah 

1,2,3,4,5,6 

 

,7,8,9,10,1 

 

1,12,13,14 

14 

Format penyajian halaman majalah yang 

konsisten 

 

2 
 

Kebahasaan 
 

Kalimat yang digunakan sesuai 
 

15,16,17,1 
 

15 

   
8,1,20,21, 

 

  
Kalimat yang digunakan sederhana dan 

22,23,24,2  

  mudah dipahami 5,26,27,28  

   
,29 

 

 

3 
 

Kegrafisan 
 

Desain memiliki kemenarikan dan 
 

30,31,32,3 
 

6 
  keunikan   

   

Ilustrasi gambar yang digunakan 
3,34,35  

  
memperjelas materi 
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LEMBAR VALIDASI AHLI MEDIA 

MEDIA AJAR MAJALAH ELEKTRONIK FISIKA 
 

 

 

No. Aspek Skala Penilaian 

1 2 3 4 5 
A Penyajian      

1 Format kertas (vertikal atau horizontal) 

memperhatikan tata letak dan format 
pengetikan 

    √ 

2 Tanda-tanda berupa gambar, ikon, 

cetak tebal dan miring, dan sebagainya 

mudah ditangkap dan menekankan 

pada hal-hal yang dianggap penting 

atau khusus 

    √ 

3 Jarak spasi antar judul, subjudul, dan 
isi majalah tersusun rapi dan konsisten 

    √ 

4 Margin/batas pengetikan dan tata letak 
pengetikan konsisten 

    √ 

5 Urutan dan susunan materi sistematis 

sehingga memudahkan peserta didik 
memahami materi majalah 

  √   

6 Rubrik, gambar, ikon, dan sebagainya 

tersusun sedemikian rupa sehingga 

infomasi mudah dipahami oleh peserta 
didik 

    √ 

7 Organisasi antar judul rubrik, headline, 

dan uraian mudah diikuti oleh peserta 
didik 

    √ 

8 Sampul depan,   isi   materi,   gambar, 

tabel, dan lain-lain mengombinasikan 

warna yang serasi dan indah dilihat 

    √ 

9 Ukuran kertas sesusai sehingga naskah 
mudah untuk dibaca 

    √ 

10 Ukuran gambar/tabel/ilustrasi lainnya 

disajikan dengan tepat sehingga mudah 
dan menarik untuk dilihat 

    √ 
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11 Terdapat rangsangan-rangsangan 

berupa gambar, ikon, ilustrasi, kalimat 

dan sebagainya dengan pencetakan 

huruf tebal, miring, garis bawah, atau 

warna yang proporsional sehingga 
menarik untuk dilihat 

    √ 

12 Huruf mudah dibaca, konsisten, dan 

sesuai dengan karakteristik umum 
peserta didik 

    √ 

13 Perbandingan huruf proporsional antar 
judul, subjudul, dan isi naskah 

    √ 

14 Penggunaan huruf kapital dan huruf 

kecil tepat dan membuat proses 
membaca menjadi mudah 

    √ 

B Kebahasaan      

15 Bahasa yang digunakan, baik untuk 

menjelaskan konsep maupun ilustrasi 
aplikasi konsep 

   √  

16 Menggambarkan contoh konkret (yang 

dapat dijumpai oleh peserta didik dan 
dibayangkan olehnya) 

    √ 

17 Bahasa yang digunakan sesuai dengan 

kematangan emosi peserta didik 

dengan ilustrasi yang menggambarkan 

konsep-konsep dari lingkungan 

terdekat sampai dengan lingkungan 
internasional 

    √ 

18 Pesan (materi ajar) disajikan dengan 

bahasa yang menarik, sederhana, 

mudah dipahami, dan tidak 
menimbulkan multitafsir 

   √  

19 Bahasa yang digunakan menumbuhkan 

rasa senang ketika dibaca dan 

mendorong peserta didik untuk 

mempelajari buku tersebut secara 
tuntas 

   √  

20 Bahasa yang digunakan mampu 

merangsang peserta didik untuk 

mempertanyakan dan mencari jawaban 
dalam majalah elektronik 

   √  

21 Penyampaian pesan antara rubrik 

dengan headline dalam subbab yang 

berdekatan mencerminkan keruntutan 
dan keterkaitan isi 

    √ 
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22 Pesan atau materi yang disajikan dalam 
rubrik mencerminkan kesatuan tema 

    √ 

23 Tata kalimat yang digunakan untuk 

menyampaikan pesan mengacu pada 

kaidah tata bahasa Indonesia yang baik 
dan benar 

   √  

24 Ejaan yang digunakan mengacu pada 
pedoman Ejaan Yang Disempurnakan 

    √ 

25 Penggunaan istilah yang 

menggambarkan suatu konsep, prinsip, 

asas, atau sejenisnya konsisten 

antarbagian dalam media pembelajaran 
majalah elektronik 

    √ 

26 Penggunaan simbol/lambang yang 

menggambarkan suatu konsep, prinsip, 

asas, atau sejenisnya konsisten 
antarbagian dalam majalah elektronik 

    √ 

27 Kalimat yang dipakai mewakili isi pesan 

yang disampaikan dan mengikuti tata 

kalimat yang benar dalam Bahasa 
Indonesia 

    √ 

28 Istilah yang digunakan sesuai dengan 

Kamus Besar Bahasa Indonesia dan/atau 

istilah teknis ilmu 
pengetahuan yang disepakati 

    √ 

29 Istilah yang terdapat di majalah 

merupakan istilah umum yang 

digunakan sehingga dapat dikenal dan 
dipahami oleh peserta didik 

    √ 

C Kegrafisan      

30 Penggunaan font (jenis dan ukuran 

huruf) mudah dibaca dan dilihat 

dengan jelas 

    √ 

31 Tata letak lay-out pada rubrik majalah 
elektronik 

   √  

32 Design halaman majalah yang unik, 

menarik, dan interaktif 

    √ 

33 Karakter kartun, ilustrasi pendukung 

sesuai dengan tema majalah yakni 

listrik dan magnet 

    √ 

34 Game atau permainan menarik untuk 

dimainkan 

   √  
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35 Penomoran halaman mudah dilihat 

maupun dibaca 

    √ 

Mohon berikan komentar dan saran terkait media pembelajaran 

majalah fisika elektronik pada kolom di bawah ini. 

 

Kesimpulan 

Mohon lingkari pilihan jawaban yang sesuai dengan pendapat 

terhadap media pembelajaran majalah elektronik fisika: 

1. Dapat digunakan tanpa revisi 

Dapat digunakan dengan revisi kecil 

3. Dapat digunakan dengan revisi besar 

4. Belum dapat digunakan 

 

 
Banjarmasin, 25 Desember 2021 

Validator, 

 

 

Irma Rahmawati, M.Pd 

 

 

2. 

Karena ini majalah elektronik interaktif, seharusnya URL dapat diakses langsung 

dengan klik link. Penggunaan QRcode pada majalah elektronik ini kurang praktis 

karena pembaca harus menggunakan 2 device/perangkat. Oleh karena itu, 

disarankan URL ditampilkan dalam link aktif yang memudahkan pembaca untuk 

mengakses video/game dll. Software Flip PDF Profesional dapat memfasilitasi itu. 

Pada sampul majalah, ukuran kata “mengenal” terlalu besar karena kata mengenal 

tidak terlalu penting untuk ditekankan. Cukup tuliskan dalam ukuran font yang 

sama. 

Logo UIN dan tulisan UIN Antasari Press di halaman depan kurang tepat, karena 

majalan ini belum diterbitkan oleh UIN Antasari Press. Hapus saja. Nanti jika 

diterbitkan baru tulis nama penerbit sesungguhnya. 
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Lampiran VIII 

 

KISI-KISI ANGKET INSTRUMEN AHLI MATERI 

MEDIA PEMBELAJARAN MAJALAH ELEKTRONIK FISIKA 

No. Aspek  Indikator Penilaian Nomor Butir  Jumlah 

Butir 

1 Kualitas Isi Materi yang dimuat terjamin kualitas dan 

orisinalitasnya 

Isi majalah memiliki kesesuaian dengan  

1,2,3,4,5,6,7,8,

9,10,11,12,13,

14,15 

 

15 

ilmu fisika secara akurat 

2 Kualitas 

Penyajian 

Sistematika materi yang disajikan 

konsisten. 

 

16,17,18,19,20

,21,22,23 

8 

Materi yang sesuai dengan teori dan fakta 

yang ada. 

 

 Gambar yang disajikan sesuai dengan 

materi. 
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LEMBAR VALIDASI AHLI MATERI PEMBELAJARAN 

MAJALAH ELEKTRONIK FISIKA  

 
Materi Pokok   : Listrik dan Magnet 

Sasaran program  : Siswa Kelas XII MIA Semester Ganjil  

Judul Penelitian : Pengembangan Majalah Elektronik Interaktif Fisika (E- 

Image Physics) Pada Materi Pokok Listrik Magnet Untuk 

Kelas XII MIA Semester Ganjil Tahun Ajaran 2021/2022 

Peneliti  : M. Fauzan Pribakti 

Validator  :  

Jabatan   :  

Instansi   : UIN Antasari Banjarmasin 

 

Petunjuk :  

1. Lembar validasi bertujuan mengukur validitas media pembelajaran majalah 

elektronik fisika 
2. Penilaian menggunakan skala penilaian yang telah disediakan dengan kriteria 

sebagai berikut:  
1 = sangat kurang 

2 = kurang 

3 = cukup baik  

5 = baik  

5 = sangat baik  

3. Mohon untuk memberikan tanda centang () pada kolom yang tersedia sesuai 

dengan pendapat.  

4. Mohon memberikan komentar atau saran perbaikan pada kolom yang telah 

disediakan 
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No. Aspek Skala Penilaian 

1 2 3 4 5 

A Kualitas Isi      

1 Kesesuaian materi dengan 

Prinsip/hukum yang berlaku dalam 

ilmu Fisika secara benar (akurat) 

     

2 Kesesuaian materi dengan teori yang 

berlaku dalam ilmu Fisika secara benar 

(akurat) 

     

3 materi mencakup mulai dari 

pengenalan konsep sampai dengan 

interaksi antar konsep 

     

4 Fakta yang disajikan sesuai dengan 

kenyataan dan efisien untuk 

meningkatkan pemahaman peserta 

didik 

     

5 Konsep yang disajikan tidak 

menimbulkan banyak tafsir 
     

6 Prosedur/metode yang disajikan dapat 

diterapkan dengan runtut dan benar 

(terdapat langkah-langkah dan 

petunjuk pengerjaan). 

     

7 Uraian materi yang disajikan termasa 

(up to date), yaitu sesuai dengan 

perkembangan keilmuan terkini 

termasuk aplikasinya 

     

8 Materi/isi yang terdapat dalam Majalah 

Elektronik Fisika merupakan karya asli 

(original) 

     

9 Materi/isi yang terdapat dalam Majalah 

Elektronik Fisika tidak menjiplak 

karya orang lain, baik sebagian 

maupun seluruhnya 

     

10 Kalimat yang terdapat dalam Majalah 

Elektronik Fisika merupakan karya asli 

(original) 

     

11 Materi/isi, yang terdapat di dalam 

Majalah Elektronik Fisika tidak 

menimbulkan masalah suku, agama, 
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ras, dan antargolongan (SARA), tidak 

mengandung PORNOGRAFI 

12 Materi/isi, yang terdapat di dalam 

Majalah Elektronik Fisika tidak 

menyajikan sesuatu yang 

mendiskriminasi, membiaskan, dan 

mendiskreditkan jenis kelamin laki –

laki atau perempuan (gender), wilayah 

atau daerah, maupun profesi dll 

     

13 Gambar/ilustrasi yang terdapat di 

dalam Majalah Elektronik Fisika tidak 

menimbulkan masalah suku, agama, 

ras, dan antargolongan (SARA), tidak 

mengandung PORNOGRAFI, 

     

14 Gambar/ilustrasi yang terdapat di 

dalam Majalah Elektronik Fisika tidak 

menyajikan sesuatu yang 

mendiskriminasi, membiaskan, dan 

mendiskreditkan jenis kelamin laki –

laki atau perempuan (gender), wilayah 

atau daerah, maupun profesi dll 

     

15 Memotivasi peserta didik untuk 

inovatif, berpikir logis, sistematis, 

kritis, bekerja mandiri, bermutu, dan 

terukur melalui contoh -contoh aplikasi 

fisika di kehidupan sehari -hari 

     

B Kualitas Penyajian      

16 Urutan kegiatan materi tersusun secara 

sistematis 
     

17 Terdapat hubungan yang logis 

antarfakta, antarkonsep, dan antarteori 

sehingga penyajian materi dalam satu 

rubrik menunjukkan kesatuan pikiran 

     

18 Ilustrasi (gambar) sesuai/tepat dengan 

materi dalam rubrik 
     

19 Memuat materi yang dikemas dalam 

subbab - subbab spesifik sehingga 

memudahkan peserta didik untuk 

mempelajarinya secara tuntas 
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20 Penomoran pada gambar, dan halaman 

urut dan sesuai dengan yang tertulis 

pada teks 

     

21 Teks, gambar, dan keterangan mampu 

menjelaskan maksud informasi yang 

disampaikan 

     

22 Memuat daftar isi      

23 QR Code dapat terhubungkan dengan 

video pembelajaran dan virtual lab 
     

Sumber : Sa’dun Akbar, instrumen perangkat pembelajaran , (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2016), h.39. 

 

Mohon berikan komentar dan saran terkait media pembelajaran majalah 

fisika elektronik pada kolom di bawah ini. 

 

 

 

 

 

 

Kesimpulan  

Mohon lingkari pilihan jawaban yang sesuai dengan pendapat terhadap media 

pembelajaran majalah elektronik fisika: 

1. Dapat digunakan tanpa revisi  

2. Dapat digunakan dengan revisi kecil  

3. Dapat digunakan dengan revisi besar  

4. Belum dapat digunakan 

  

Banjarmasin, ............................2021  

Validator, 

 

 

_________________ 
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Lampiran IX 

 

HASIL VALIDASI AHLI MATERI 

 

KISI-KISI ANGKET INSTRUMEN AHLI MATERI 

MEDIA PEMBELAJARAN MAJALAH ELEKTRONIK FISIKA 

No. Aspek  Indikator Penilaian Nomor Butir  Jumlah 

Butir 

1 Kualitas Isi Materi yang dimuat terjamin kualitas dan 

orisinalitasnya 

Isi majalah memiliki kesesuaian dengan  

1,2,3,4,5,6,7,8,

9,10,11,12,13,

14,15 

 

15 

ilmu fisika secara akurat 

2 Kualitas 

Penyajian 

Sistematika materi yang disajikan 

konsisten. 

 

16,17,18,19,20

,21,22,23 

8 

Materi yang sesuai dengan teori dan fakta 

yang ada. 

 

 Gambar yang disajikan sesuai dengan 

materi. 
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LEMBAR VALIDASI AHLI MATERI PEMBELAJARAN 

MAJALAH ELEKTRONIK FISIKA  

 
Materi Pokok   : Listrik dan Magnet 

Sasaran program  : Siswa Kelas XII MIA Semester Ganjil  

Judul Penelitian : Pengembangan Majalah Elektronik Interaktif Fisika (E- 

Image Physics) Pada Materi Pokok Listrik Magnet Untuk 

Kelas XII MIA Semester Ganjil Tahun Ajaran 2021/2022 

Peneliti  : M. Fauzan Pribakti 

Validator  : Lutfiyanti Fitriah, M.Pd 

Jabatan   : Ketua Prodi Tadris Fisika 

Instansi   : UIN Antasari Banjarmasin 

 

Petunjuk :  

1. Lembar validasi bertujuan mengukur validitas media pembelajaran majalah 

elektronik fisika 
2. Penilaian menggunakan skala penilaian yang telah disediakan dengan kriteria 

sebagai berikut:  
1 = sangat kurang 

2 = kurang 

3 = cukup baik  

6 = baik  

5 = sangat baik  

3. Mohon untuk memberikan tanda centang () pada kolom yang tersedia sesuai 

dengan pendapat.  

4. Mohon memberikan komentar atau saran perbaikan pada kolom yang telah 

disediakan 
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No. Aspek Skala Penilaian 

1 2 3 4 5 

A Kualitas Isi      

1 Kesesuaian materi dengan 

Prinsip/hukum yang berlaku dalam 

ilmu Fisika secara benar (akurat) 

     

2 Kesesuaian materi dengan teori yang 

berlaku dalam ilmu Fisika secara benar 

(akurat) 

     

3 materi mencakup mulai dari 

pengenalan konsep sampai dengan 

interaksi antar konsep 

     

4 Fakta yang disajikan sesuai dengan 

kenyataan dan efisien untuk 

meningkatkan pemahaman peserta 

didik 

     

5 Konsep yang disajikan tidak 

menimbulkan banyak tafsir 
     

6 Prosedur/metode yang disajikan dapat 

diterapkan dengan runtut dan benar 

(terdapat langkah-langkah dan 

petunjuk pengerjaan). 

     

7 Uraian materi yang disajikan termasa 

(up to date), yaitu sesuai dengan 

perkembangan keilmuan terkini 

termasuk aplikasinya 

     

8 Materi/isi yang terdapat dalam 

Majalah Elektronik Fisika merupakan 

karya asli (original) 

     

9 Materi/isi yang terdapat dalam 

Majalah Elektronik Fisika tidak 

menjiplak karya orang lain, baik 

sebagian maupun seluruhnya 

     

10 Kalimat yang terdapat dalam Majalah 

Elektronik Fisika merupakan karya asli 

(original) 

     

11 Materi/isi, yang terdapat di dalam 

Majalah Elektronik Fisika tidak 

menimbulkan masalah suku, agama, 
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ras, dan antargolongan (SARA), tidak 

mengandung PORNOGRAFI 

12 Materi/isi, yang terdapat di dalam 

Majalah Elektronik Fisika tidak 

menyajikan sesuatu yang 

mendiskriminasi, membiaskan, dan 

mendiskreditkan jenis kelamin laki –

laki atau perempuan (gender), wilayah 

atau daerah, maupun profesi dll 

     

13 Gambar/ilustrasi yang terdapat di 

dalam Majalah Elektronik Fisika tidak 

menimbulkan masalah suku, agama, 

ras, dan antargolongan (SARA), tidak 

mengandung PORNOGRAFI, 

     

14 Gambar/ilustrasi yang terdapat di 

dalam Majalah Elektronik Fisika tidak 

menyajikan sesuatu yang 

mendiskriminasi, membiaskan, dan 

mendiskreditkan jenis kelamin laki –

laki atau perempuan (gender), wilayah 

atau daerah, maupun profesi dll 

     

15 Memotivasi peserta didik untuk 

inovatif, berpikir logis, sistematis, 

kritis, bekerja mandiri, bermutu, dan 

terukur melalui contoh -contoh 

aplikasi fisika di kehidupan sehari -hari 

     

B Kualitas Penyajian      

16 Urutan kegiatan materi tersusun secara 

sistematis 
     

17 Terdapat hubungan yang logis 

antarfakta, antarkonsep, dan antarteori 

sehingga penyajian materi dalam satu 

rubrik menunjukkan kesatuan pikiran 

     

18 Ilustrasi (gambar) sesuai/tepat dengan 

materi dalam rubrik 
     

19 Memuat materi yang dikemas dalam 

subbab - subbab spesifik sehingga 

memudahkan peserta didik untuk 

mempelajarinya secara tuntas 
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20 Penomoran pada gambar, dan halaman 

urut dan sesuai dengan yang tertulis 

pada teks 

     

21 Teks, gambar, dan keterangan mampu 

menjelaskan maksud informasi yang 

disampaikan 

     

 

22 
 

Memuat daftar isi 

 

     

23 QR Code dapat terhubungkan dengan 

video pembelajaran dan virtual lab 
     

Mohon berikan komentar dan saran terkait media pembelajaran majalah 

fisika elektronik pada kolom di bawah ini. 

 

 

Perbaiki sesuai saran yang ada di file pdf majalah 

 

 

 

Kesimpulan  

Mohon lingkari pilihan jawaban yang sesuai dengan pendapat terhadap media 

pembelajaran majalah elektronik fisika: 

5. Dapat digunakan tanpa revisi  

6. Dapat digunakan dengan revisi kecil  

7. Dapat digunakan dengan revisi besar  

8. Belum dapat digunakan 

 

 

 

Banjarmasin, 20 Desember 2021  

Validator, 

 

 

Lutfiyanti Fitriah, M.Pd. 
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KISI-KISI ANGKET INSTRUMEN AHLI MATERI 

MEDIA PEMBELAJARAN MAJALAH ELEKTRONIK FISIKA 

No. Aspek  Indikator Penilaian Nomor Butir  Jumlah 

Butir 

1 Kualitas Isi Materi yang dimuat terjamin kualitas dan 

orisinalitasnya 

Isi majalah memiliki kesesuaian dengan  

1,2,3,4,5,6,7,8,

9,10,11,12,13,

14,15 

 

15 

ilmu fisika secara akurat 

2 Kualitas 

Penyajian 

Sistematika materi yang disajikan 

konsisten. 

 

16,17,18,19,20

,21,22,23 

8 

Materi yang sesuai dengan teori dan fakta 

yang ada. 

 

 Gambar yang disajikan sesuai dengan 

materi. 

 

  



130 
 

 

 

LEMBAR VALIDASI AHLI MATERI PEMBELAJARAN 

MAJALAH ELEKTRONIK FISIKA  

 
Materi Pokok   : Listrik dan Magnet 

Sasaran program  : Siswa Kelas XII MIA Semester Ganjil  

Judul Penelitian : Pengembangan Majalah Elektronik Interaktif Fisika (E- 

Image Physics) Pada Materi Pokok Listrik Magnet Untuk 

Kelas XII MIA Semester Ganjil Tahun Ajaran 2021/2022 

Peneliti  : M. Fauzan Pribakti 

Validator  : Tutik Pujiastuti, S.Si 

Jabatan   : Guru Fisika MAN 1 HST 

Instansi   : UIN Antasari Banjarmasin 

 

Petunjuk :  

5. Lembar validasi bertujuan mengukur validitas media pembelajaran majalah 

elektronik fisika 
6. Penilaian menggunakan skala penilaian yang telah disediakan dengan kriteria 

sebagai berikut:  
1 = sangat kurang 

2 = kurang 

3 = cukup baik  

7 = baik  

5 = sangat baik  

7. Mohon untuk memberikan tanda centang () pada kolom yang tersedia sesuai 

dengan pendapat.  

8. Mohon memberikan komentar atau saran perbaikan pada kolom yang telah 

disediakan 
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No. Aspek Skala Penilaian 

1 2 3 4 5 

A Kualitas Isi      

1 Kesesuaian materi dengan 

Prinsip/hukum yang berlaku dalam 

ilmu Fisika secara benar (akurat) 

     

2 Kesesuaian materi dengan teori yang 

berlaku dalam ilmu Fisika secara benar 

(akurat) 

     

3 materi mencakup mulai dari 

pengenalan konsep sampai dengan 

interaksi antar konsep 

     

4 Fakta yang disajikan sesuai dengan 

kenyataan dan efisien untuk 

meningkatkan pemahaman peserta 

didik 

     

5 Konsep yang disajikan tidak 

menimbulkan banyak tafsir 
     

6 Prosedur/metode yang disajikan dapat 

diterapkan dengan runtut dan benar 

(terdapat langkah-langkah dan 

petunjuk pengerjaan). 

     

7 Uraian materi yang disajikan termasa 

(up to date), yaitu sesuai dengan 

perkembangan keilmuan terkini 

termasuk aplikasinya 

     

8 Materi/isi yang terdapat dalam 

Majalah Elektronik Fisika merupakan 

karya asli (original) 

     

9 Materi/isi yang terdapat dalam 

Majalah Elektronik Fisika tidak 

menjiplak karya orang lain, baik 

sebagian maupun seluruhnya 

     

10 Kalimat yang terdapat dalam Majalah 

Elektronik Fisika merupakan karya asli 

(original) 

     

11 Materi/isi, yang terdapat di dalam 

Majalah Elektronik Fisika tidak 

menimbulkan masalah suku, agama, 
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ras, dan antargolongan (SARA), tidak 

mengandung PORNOGRAFI 

12 Materi/isi, yang terdapat di dalam 

Majalah Elektronik Fisika tidak 

menyajikan sesuatu yang 

mendiskriminasi, membiaskan, dan 

mendiskreditkan jenis kelamin laki –

laki atau perempuan (gender), wilayah 

atau daerah, maupun profesi dll 

     

13 Gambar/ilustrasi yang terdapat di 

dalam Majalah Elektronik Fisika tidak 

menimbulkan masalah suku, agama, 

ras, dan antargolongan (SARA), tidak 

mengandung PORNOGRAFI, 

     

14 Gambar/ilustrasi yang terdapat di 

dalam Majalah Elektronik Fisika tidak 

menyajikan sesuatu yang 

mendiskriminasi, membiaskan, dan 

mendiskreditkan jenis kelamin laki –

laki atau perempuan (gender), wilayah 

atau daerah, maupun profesi dll 

     

15 Memotivasi peserta didik untuk 

inovatif, berpikir logis, sistematis, 

kritis, bekerja mandiri, bermutu, dan 

terukur melalui contoh -contoh 

aplikasi fisika di kehidupan sehari -hari 

     

B Kualitas Penyajian      

16 Urutan kegiatan materi tersusun secara 

sistematis 
     

17 Terdapat hubungan yang logis 

antarfakta, antarkonsep, dan antarteori 

sehingga penyajian materi dalam satu 

rubrik menunjukkan kesatuan pikiran 

     

18 Ilustrasi (gambar) sesuai/tepat dengan 

materi dalam rubrik 
     

19 Memuat materi yang dikemas dalam 

subbab - subbab spesifik sehingga 

memudahkan peserta didik untuk 

mempelajarinya secara tuntas 
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20 Penomoran pada gambar, dan halaman 

urut dan sesuai dengan yang tertulis 

pada teks 

     

21 Teks, gambar, dan keterangan mampu 

menjelaskan maksud informasi yang 

disampaikan 

     

 

22 
 

Memuat daftar isi 

 

     

23 QR Code dapat terhubungkan dengan 

video pembelajaran dan virtual lab 
     

Mohon berikan komentar dan saran terkait media pembelajaran majalah 

fisika elektronik pada kolom di bawah ini. 

1. Materi fisika nya lebih diringkas lagi 

2. Sesuaikan urutan dari video pembelajaran pada majalah tersebut 

 

 

 

 

Kesimpulan  

Mohon lingkari pilihan jawaban yang sesuai dengan pendapat terhadap media 

pembelajaran majalah elektronik fisika: 

9. Dapat digunakan tanpa revisi  

10. Dapat digunakan dengan revisi kecil  

11. Dapat digunakan dengan revisi besar  

12. Belum dapat digunakan 

 

  Barabai, 20 Desember 2021  

Validator, 

 

Tutik Pujiastuti, S.Si 
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Lampiran X 

 

HASIL MEDIA KESELURUHAN 
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Lampiran XI 

 

Surat Keterangan Telah Seminar 
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Lampiran XII 

CATATAN HASIL SEMINAR 

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA 
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI 

FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN 
BIRO SKRIPSI 

Jalan Jenderal Ahmad Yani KM. 4,5 Banjarmasin 

Telepon (0511) 3253939 Faksimile (0511) 3274492 

Email: ftk.antasari@gmail.com Web: www.ftk.iain-antasari.ac.id 
 

 

CATATAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI 

 

1.  Nama Mahasiswa : M. Fauzan Pribakti 

2. N I M : 170102100310 

3. Program Studi :  Program Sarjana (S1) 

4. Judul Proposal Skripsi      : Pengembangan Majalah Elektronik  
Interaktif Fisika (e-IMAGE PHYSICS) 
pada materi pokok Listrik Magnet untuk 
Kelas XII MIA Semester Ganjil Tahun 
Ajaran 2021/2022 

 

      5. Dosen Pembimbing       :  1. Eko Wahyu Nur Sufiyanto, M.Pd. 

   :  2. Wiwik Agustinaningsih, M.Pd. 

6. Catatan Hasil Seminar : 

 

NO Catatan/saran Penanggap NO Catatan/saran Dosen 

 

1. 

 

 

 

 

 

Agustina 

➢ Bagaimana bentuk/tampilan 
dari produk ini? 

➢ Data dan sumber data, 
bentuk data yg dibutuhkan 
berupa apa saja? 

Alim Khotami 

 

 

 

 

 

 

 

Eko Wahyu Nur Sufiyanto, 

M.Pd. 

1. Pendahuluan mengerucut ke 
pengembangan, alasan 
sampai ke materinya serta 
gambaran penelitiannya. 
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2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

4. 

➢ Penulisan margin terlalu 
kesebelah kanan 

➢ Halaman 5 perlu 
dikembangkan paragrafnya 

➢ Hal 13 sub judul terpisah dg 
isi 

➢ Hal 18 kelebihan batas 
margin 

➢ Penulisan terlalu menjorok 
kekanan 

➢ Hal 25 perhatikan spasi 
➢ Hal 37 footnote (atur rata kiri-

kanan) 
➢ Perhatikan penulisan daftar 

pustaka 
➢ Apakah suah ada flow chat 
 

Siti Kamariah 

Adakah alasan khusus 

mengambil materi pokok listrik 

magnet menjadi persoalan yang 

diangkat dimajalah pendidikan 

berbasis elektronik ini? 

 

Muhammad Ilham 

Tampilan majalah di website, 

apakah majalah bisa 

dipergunakan secara offline?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Pengembangan 
menggunakan  Borg and Gall, 
bukan Addie. 

3. Karena ada motivasi, maka 
sediakan soal di dlm majalah 
untuk mengukurnya. 

4. Validasi produk keseluruhan 
termasuk validasi soal 
(motivasi) 

5. Soal TTS sesuaikan dgn 
taksonomi Bloom (c1-c3) 
perlu validasi juga 
 

 

 

 

Wiwik Agustinaningsih, M.Pd 

1. Tata tulisnya perlu 
diperhatikan, alur penulisan 
yang menarik serta mengalir 
agar enak di baca. 

2. Penulisan di cover baik: judul, 
oleh, nama mahasiswa 
(KAPITAL) 

3. Perhatikan pedoman 
penulisan 

4. No. halaman disesuaikan 
5. Pada judul tdk tergambarkan 

adanya motivasi sbg tinjauan 
untuk mahasiswa. 

6. Sistematika metode 
penelitian RnD 

7. Kajian teori, tambahkan 
variabel motivasinya 

8. Footnote perhatikan 
pedoman 

9. Perhatikan SPOK sesuai 
bahasa penelitian 

10. Latar belakang 
menggambarkan judul 
penelitan jgn melebar. 
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11. Hal 4 ada kutipan ke-4, hanya 
1 kalimat. Tdk termasuk 
paragram berdiri sendiri. 

12. Minimal 2 jurnal asing untuk 
rujukan 

13. Sumber data menyesuaikan 
rumusan masalah 

14. Bab 4 perlu menjelasakan 
data dan sumber data bias 
disajikan dlm bentuk tabel 

15. Angket respon siswa 
tujuannya untuk variable 
apa? 

 

 

Banjarmasin, 15 Juli 2021 

Moderator, 

 

 

Fitri Nur Hikmah, M.Pd.Si 
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Lampiran XIII 

 

SURAT PERMOHONAN VALIDATOR MEDIA 
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Lampiran XIV 
 

SURAT PERMOHONAN VALIDATOR MATERI
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Lampiran XV 

 

SURAT PERMOHONAN VALIDATOR GURU 
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Lampiran XVI 

 

SURAT RISET 
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Lampiran XVII 

 

SURAT REKOMENDASI RISET 
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Lampiran XVIII 

 

SURAT RISET KEPADA KEMENAG KAB. HULU SUNGAI 

TENGAH
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Lampiran XIX 

 

SURAT RISET KEPADA MAN 1 HULU SUNGAI TENGAH 
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Lampiran XX 

 

SURAT IZIN RISET DARI KEMENAG KAB. HULU SUNGAI 

TENGAH 

 

 

 



159 
 

 

 

LAMPIRAN XXI 

SURAT SELESAI RISET DARI MAN 1 HST 
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