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ABSTRAK 

 

  Penelitian ini dilatar belakangi berdasarkan masalah yaitu, 

kurangnya media pembelajaran sebagai penunjang buku matematika , 

penggunaan media pembelajaran berbasis multimedia khususnya 

smartphone belum maksimal dan hanya sebatas menunjukkan video 

pembelajaran dalam proses pembelajaran, kurangnya media 

pembelajaran yang praktis, mudah dibawa kapan saja dan bisa dibaca 

kapan saja saat pembelajaran, kurangnya media pembelajaran berbasis 

multimedia yang mendukung dalam pembelajaran daring, 

pembelajaran dikelas selama ini hanya menggunakan media secara 

langsung dari alam serta media gambar saat pembelajaran di dalam 

kelas. Peserta didik juga terkadang lupa untuk membawa media alam 

yang diperintah guru, hal ini juga yang menjadi kendala selama 

pembelajaran. Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui 

bagaimana proses pengembangan media poster tiga dimensi berbasis 

multimedia pada pembelajaran matematika kelas V SD/MI, untuk 

mengetahui tingkat kelayakan aplikasi poster tiga dimensi berbasis 

multimedia di kelas V SD/MI, untuk mengetahui respon guru dan  

peserta didik setelah mereka menggunakan apilkasi poster tiga 

dimensi berbasis multimedia di kelas V SD/MI.  

  Penelitian yang dilakukan oleh peneliti ialah penelitian 

pengembangan dengan menggunakan model 4D dengan beberapa 

tahapan yaitu penefinisian (define), tahap perancangan( design), tahap 

validitas (development), dan tahap penyebaran (disseminate). Validasi 

kelayakan dilakukan dengan satu ahli media dan satu ahli materi dan 

tiga pendidik. Uji lapangan terdiri dari uji skala kecil dengan lima 

belas peserta didik dan uji skala besar tiga puluh peserta didik. 

Penelitian ini dilakukan di SD N Argopeni Tanggamus , MIN 3 

Bandar Lampung dan MIT Muhammadiyah Bandar Lampung.   

  Berdasarkan tahapan-tahapan tersebut maka dapat 

disimpulkan bahwa media poster tiga dimensi berbasis multimedia 

pada mata pelajaran matematika memperoleh nilai rata-rata ahli media 

92%%, rata-rata ahli materi 80%, dan rata-rata penilaian pendidik  91 

%. Sedangkan penilaian yang diberikan peserta didik pada tahap uji 

skala kecil 88%  dan uji skala besar 93% hal ini menunjukkan media 

poster tiga dimensi berbasis multimedia layak digunakan dalam proses 

pembelajaran.  

 

Kata kunci: Media Pembelajaran, Poster Tiga Dimensi,multimedia 
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MOTTO 

 

 
 

Artinya: ‘ Sesungguhnya dia {Allah) mengajarkan kepada kita apa 

yang tidak diketahuinya”. (QS. AL-Alaq:5)
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Guna memperdalam pemahaman tentang penelitian ini, maka 

peneliti menjelaskan definisi konsep-konsep pada judul skripsi  ini, 

yaitu “Pengembangan Media Poster Tiga Dimensi Berbasis 

Multimedia Pada Mata Pelajaran Matematika Kelas V SD/MI ”. 

Diuraikan Sebagai Berikut: 

1. Pengembangan diartikan sebagai proses untuk memperluas 

atau memperdalam pengetahuan yang telah ada, misal 

mengembangkan media pembelajaran yang mampu 

meningkatkan perhatian siswa.
1
 

2. Media pembelajaran adalah sarana untuk meningkatkan 

kegiatan proses belajar mengajar. Mengingat banyaknya 

macam media tersebut,  maka guru harus dapat berusaha 

memilihnya dengan tepat.
2
 

3. Poster merupakan media informasi yang terdiri dari tulisan, 

gambar ataupun gabungan antar keduanya dengan tujuan 

memberikan informasi kepada khalayak ramai.
3
 

4. Tiga dimensi merupakan media yang penampilannya tanpa 

proyeksi, ukurannya panjang kali lebar kali tinggi serta dapat 

diamati dari arah pandang mana saja. Contoh media tiga 

dimensi adalah globe, manusia, dll.
4
 

5. Multimedia menurut Dewi Tresnawati, Eri Satria dan 

Yudistira Adinugraha multimedia merupakan kombinasi teks, 

seni, suara, gambar, animasi, video,yang disampaikan 

                                                           
 1Hanafi, konsep penelitian R&D dalam bidang pendidikan. Jurnal Kajian 

keislaman. Vol 4 No 2, Juli- Desember 2017. 

 2Cecep Kustandi, M.Pd dan Dr. Daddy Darmawan, M.Si , Pengembangan 

media pembelajaran, ( Jakarta: kencana, 2020), hlm. 5-6 

 3Elis Khoerunnisa, dkk, Super Complete SMP/Mts 7,8,9, (Depok, 2019), 

hlm  561 

 4Prof. Dr.H.Ali Mudlofir, M.Ag. Desain pembelajaran Inovatif, (Jakarta;PT 

RajagrafindoPersada, 2017),hlm139. 



 
 

 
 

2 

dimanipulasi secara digital dan dapat disampaikan atau 

dikontrol secara interaktif.
5
 

6. Bangun Ruang merupakan suatu bangun tiga dimensi yang 

memiliki volume atau isi. Bangun ruang dibagi menjadi 

bangun ruang sisi datar dan bangun ruang sisi lengkung.  
6
 

7. Pengolahan data Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(KBBI) data adalah  keterangan yang benar dan nyata. Data 

adalah sesuatu yang belum mempunyai arti bagi penerimanya 

dan masih memerlukan adanya suatu pengolahan. 

 

B. Latar Belakang Masalah 

Proses pendidikan secara formal diwujudkan dalam 

kegiatan pembelajaran disekolah. Untuk mencapai tujuan tertentu, 

pembelajaran dapat dilakukan melalui kegiatan belajar yang 

berkualitas. Hasil belajar yang baik dapat dicapai melalui interaksi 

dari berbagai faktor yang saling mendukung satu sama lain. Salah 

satu faktor penting dalam kegiatan pembelajaran adalah 

penggunaan media. Pemakaian media dalam proses belajar 

mengajar dapat membangkitkan keinginan dan minat yang baru, 

membangkitkan motivasi dan rangsangan kegiatan belajar, bahkan 

membawa pengaruh psikologis bagi peserta didik dan penerapan 

media pembelajaran akan memicu suasana belajar yang lebih 

menyenangkan.  

 Media pembelajaran matematika yang disajikan dengan poster 

multimedia mempermudah guru dalam menyampaikan materi 

pelajaran dan membantu peserta didik dalam memahami materi. 

Dalam hal ini penerapan media dalam pembelajaran akan lebih 

menarik perhatian peserta didik sehingga menumbuhkan motivasi 

belajar dan mampu merangsang keinginan peserta didik untuk 

                                                           
  5Helmi fauzi Siregar, Yustria Handika Siregar, Melani, Perancangan 

Aplikasi Komik Berbasis Multimedia, Jurnal Teknologi Informasi Vol 2 No 2, 

(Desember 2018). Hlm 114. 

 6Siti Ruqoyah, M.Pd, dkk, Belajar Bangun Ruang Dengan VBA Microsoft 

Exel, (Purwakarta: 2018), h. 14. 



 
 

 
 

3 

membaca dan merupakan suatu potensi untuk mengembangkan 

poster tiga dimensi sebuah media pembelajaran. Penggunaan poster 

tiga dimensi diharapkan mampu memberikan warna baru dalam 

pembelajaran sehingga muncul motivasi dalam diri peserta 

didikuntuk belajar dengan media berbasis poster tiga dimensi.
7
 

Perkembangan media pembelajaran yang mampu mengolah, 

mengemas, menampilkan dan menyebarkan media pembelajaran, 

sehingga proses pembelajaran akan lebih menarik, proses belajar 

juga dijelaskan dalam surat Al- Mujadilah ayat 11 Allah SWT 

berfirman : 

  

 

 

 Artinya: Berdirilah kamu", maka berdirilah, niscaya Allah 

akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan 

orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan 

Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. 

 

 Ayat di atas menjelaskan bahwa ilmu yang dimaksud pada 

ayat diatas adalah ilmu yang bermanfaat untuk dirinya atau orang 

banyak dan tidak merugikan orang lain, salah satunya ilmu 

matematika. Matematika merupakan bagian dari pendidikan. Jadi 

pendidikan matematika merupakan satu aspek kehidupan yang 

                                                           
 7Nurul Hidayah, Rifky Khumairo Ulva, “Pengembangan Media 

Pembelajaran Berbasis Komik Pada Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial Kelas 

IV MI Nurul Hidayah Roworejo Negerikaton Pesawaran”. Jurnal Pendidikan dan 

Pembelajaran Dasar, Vol. 4 No 1 (Juni 2017). 
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penting dalam upaya membina dan membentuk manusia 

berkualitas. 

 Pada jenjang Sekolah Dasar atau Madrasah merupakan 

tahapan dimana perkembangan kognitif peserta didik berada  

ditahap berfikir konkret. Pada masa berfikir konkret peserta didik 

memiliki sistem kognisi tersusun rapi yang mendasari pola pikirnya 

terhadap hal yang abstrak.Ketertarikan peserta didik terhadap hal 

yang baru dan menyenangkan membuat tingkat SD/MI menjadi 

sangat kompleks dalam pelaksanaan pembelajaran.Penting untuk 

pendidik memaparkan materi pembelajaran secara menarik ke 

dalam bahan ajar atau media yang digunakan saat mengajar. 

Adanya virus corona yang mewabah hampir merata 

diseluruh dunia tercatat kurang  lebih 215 negara, termasuk 

Indonesia menjadi alasan ditetapkannya virus corona menjadi 

sebuah pandemic global oleh WHO. Siap atau tidak dunia 

pendidikan harus melakukan proses  pembelajaran online 

Pembelajaran daring yang menggunakan jaringan internet dengan 

aksebilitas, konvensitas, dan fleksibelitas dalam memunculkan 

interaksi pembelajaran meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa 

tetap membawa dampak positif maupun negatif. Dibutuhkan media 

pembelajaran tepat yang harus disesuaikan dengan situasi dan 

kondisi materi pembelajaran sehingga dapat digunakan secara 

maksimal. Tersedianya banyak media atau platform pembelajaran 

berbasis teknologi seperti multimedia.
8
 Multimedia adalah dengan 

menggabungkan teks, gambar, video, diagram dalam satu bentuk 

yang dapat dijalankan secara bersama-sama.
9
  

Berdasarkan hasil wawancara pra penelitian yang dilakukan 

penulis pada tanggal 06 Januari 2021 di SD N Argopeni 

Tanggamus telah dilakukan wawancara dengan Bapak Nurhaidi 

S.Pd selaku guru kelas V mengutarakan bahwa sumber belajar 

yang digunakan selama ini telah memanfaatkan bahan ajar dan 

media pembelajaran seperti buku  dan alat peraga agar dalam 

                                                           
 8 Sri Gusty, et. Al. Belajar Mandiri Pembelajaran Daring di Tengah 

Pandemi Covid-19, (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2020), h.2 

 9Nunuk Suryani, Achmad Setiawan, Aditin Putria, Op. Cit,h. 199. 
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menyampaikan materi yang mudah dipahami siswa. Media yang 

sering dipakai di sekolah tersebut merupakan media secara 

langsung yaitu media langsung yang berasal dari alam, seperti 

buah-buahan asli, daun asli, dan lain sebagainya. Sesekali siswa 

diajak menjelajahi alam untuk memahami suatu materi 

pembelajaran.  

 Namun, terkadang siswa lupa membawa media yang 

diperintah guru, ini adalah hal yang menjadi kendala guru selama 

ini, oleh karena itu guru perlu mengingatkan peserta didik agar 

tidak lupa membawa media alam yang dibutuhkan dalam proses 

pembelajaran. Selain itu media yang digunakan berupa teks yang 

disediakan langsung oleh sekolah seperti power point, sehingga 

peserta didik belum bisa memanfaatkan media pembelajaran 

tersebut secara bebas dan mudah dibawa kemana saja. 
10

 

 Hasil wawancara pada pra penelitian, Ibu Lina Puspitasari 

S.Pd selaku guru kelas V di MIT Muhammadiyah Sukarame 

Bandar Lampung, mengutarakan bahwa sumber belajar yang 

digunakan selama ini masih berupa buku tema dari pemerintah. 

Media yang sering digunakan di sekolah tersebut berupa alat 

peraga, media ini sebagai media penunjang untuk memudahkan 

peserta didik menangkap materi. Selain alat peraga, media yang 

biasa dipakai berupa media gambar, media ini sering dipakai 

terutama pada pembelajaran matematika dan mata pelajaran 

lainnya. Kemudian dalam pembelajaran daring pendidik biasa 

menggunakan Whatsaapp Group dalam menyampaikan materi, 

pendidik terkadang menyampaikan materi umumnya melalui video 

pembelajaran. Kendala yang dihadapi selama menggunakan media 

di kelas maupun daring. Media berupa multimedia yang biasa 

dipakai berupa proyektor seperti menampilkan power point, 

sedangkan media berupa aplikasi pembelajaran dengan bantuan 

android belum pernah digunakan di sekolah tersebut. 
11

 

                                                           
 10 Hasil Wawancara dengan Guru kelas V SD N Argopeni Tanggamus, 

Kamis 18 Februari 2021. 

 11 Hasil Wawancara dengan Guru kelas V MIT Muhammadiyah Sukarame 

Bandar Lampung, Jumat 19 februari 2021. 
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 Hasil wawancara pra penelitian, Ibu Yuyun, S.Pd selaku Guru 

kelas V MIN 3 Bandar Lampung, mengutarakan bahwa media yang 

digunakan dalam proses pembelajaran menggunakan alat peraga, 

selain alat peraga juga menggunakan media berupa media gambar 

dan powerpoint. Kemudian dalam pembelajaran daring pendidik 

menggunakan Whatsaap Group dalam menyampaikan materi 

pembelajaran. Media berupa multimedia yang biasa dipakai berupa 

proyektor seperti menampilkan power point, sedangkan media 

berupa aplikasi dengan bantuan android belum pernah digunakan 

untuk proses pembelajaran.
12

 

 Pembelajaran di kelas berdasarkan hasil pra penelitian ketiga 

sekolah tersebut selama ini telah menggunakan multimedia dalam 

proses pembelajarannya seperti LCD dan  laptop seperti power 

point telah digunakan selama ini, namun menyesuaikan materi 

pembelajaran yang diajarkan. Untuk pembelajaran berbasis 

multimedia dengan memanfaatkan android hanya digunakan guru 

sebatas menunjukkan video-video pembelajaran yang sukar 

dipahami dalam menyampaikan materi ajar. Media poster tiga 

dimensi berbasis multimedia berbentuk aplikasi belum pernah 

dikembangkan oleh pendidik sebelumnya.  

 Kemenarikan dari media pembelajaran poster tiga dimensi 

berbasis multimedia adalah media nya praktis dan mudah dibawa  

kemana saja serta mudah untuk di gunakan untuk proses 

pembelajaran khusunya daring. Media pembelajaran ini sangat 

mudah di instal melalui android, selain itu bahasa yang digunakan 

juga mudah dipahami oleh peserta didik. Serta  tampilan dan 

pemilihan warna pada media ini juga sangat menarik untuk anak 

sekolah dasar. 

 Sesuai penjelasan latar belakang di atas, maka peneliti akan 

mengembangkan suatu produk yaitu “Pengembangan Poster Tiga 

Dimensi Berbasis Multimedia Pada Mata Pelajaran Matematika 

Kelas V SD/MI”.  

 

                                                           
 12Hasil Wawancara dengan Guru kelas V MIN 3 Bandar Lampung. 
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C. Identifikasi  Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang penulis jabarkan, oleh karena 

itu penulis mengidentifikasi beberapa permasalahan yaitu : 

1. Penggunaan pembelajaran berbasis multimedia khususnya 

smartphone belum maksimal dan hanya sebatas menunjukkan 

video pembelajaran dalam proses pembelajaran. 

2. Kurangnya media pembelajaran yang praktis, mudah dibawa 

kemana saja dan bisa dibaca kapan saja saat pembelajaran. 

3. Kurangnya media pembelajaran berbasis multimedia yang 

mendukung dalam pembelajaran , pembelajaran di kelas 

selama ini hanya menggunakan media secara langsung dari 

alam serta media gambar saat pembelajaran di kelas. 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah, 

maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah  

1. Bagaimana proses pengembangan media poster tiga dimensi  

berbasis multimedia pada pembelajaran matematika di kelas 

V? 

2. Bagaimana tingkat kelayakan media poster tiga dimensi 

berbasis multimedia di kelas V SD/MI dalam proses 

pembelajaran matematika ? 

3.  Bagaimana respon guru dan peserta didik setelah 

menggunakan aplikasi poster tiga dimensi berbasis multimedia 

di kelas V SD/MI ?  

 

E. Tujuan Pengembangan 

Berdasarkan identifikasi masalah dan rumusan masalah oleh 

karena itu tujuan penelitian ini adalah : 
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1. Untuk mengetahui bagaimana proses pengembangan media 

poster tiga dimensi berbasis multimedia pada pembelajaran 

matematika  kelas V. 

2. Untuk mengetahui tingkat kelayakan aplikasi poster tiga 

dimensi berbasis multimedia di kelas V SD/MI dalam proses 

pembelajaran matematika.  

3. Untuk mengetahui respon guru dan  peserta didik setelah 

menggunakan apilkasi poster tiga dimensi berbasis 

multimedia di kelas V SD/MI. 

 

F. Manfaat Pengembangan 

  Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian 

pengembangan ini diantaranya:  

1. Manfaat Teoritis 

 Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat sebagai bahan 

referensi untuk penelitian lebih lanjut, dengan tema yang 

sama akan tetapi menggunakan metode dan teknik analisa 

yang berbeda, demi kemajuan ilmu pengetahuan.  

2.  Manfaat Praktis 

a. Bagi Guru Media pembelajaran dari hasil penelitian ini 

diharapkan dapat dijadikan sebagai media pembelajaran 

dalam kegiatan belajar mengajar. 

b. Bagi Peserta Didik Sebagai media pembelajaran untuk 

mempermudah proses pembelajaran dikelas.  

c. Bagi Peneliti Dapat digunakan untuk dapat menambahkan 

pengetahuan dalam membuat media pembelajaran poster 

berbasis multimedia yang tepat pada saat kegiatan belajar 

mengajar. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A.  Pengembangan Pembelajaran 

1. Pengertian Pengembangan  

Pengertian pengembangan diartikan sebagai proses untuk 

memperluas atau memperdalam pengetahuan yang telah ada, 

misal mengembangkan media pembelajaran yang mampu 

meningkatkan perhatian siswa.
13

 Metode penelitian 

pengembangan atau dalam bahasa Inggrisnya Research and 

Development adalah metode penelitian yang digunakan untuk 

menghasilkan produk tertentu dan menguji kefektifan produk 

tersebut.
14

 

 Penelitian pengembangan merupakan suatu produk yang 

efektif diawali dengan analisis kebutuhan, pengembangan produk, 

dan uji coba produk. Pengembangan pembelajaran adalah suatu 

inovasi yang dikembangkan oleh peneliti guna untuk lebih 

mempermudah pendidik dalam melaksanakan proses 

pembelajaran , dan juga dapat  mempermudah peserta didik untuk 

bisa memahami isi materi yang sedang di jelaskan oleh 

pendidik.
15

 

 Menurut Gay Penelitian Pengembangan adalah upaya untuk 

mengembangkan suatu produk yang efektif supaya media dapat 

dimanfaatkan di sekolah, tujuannya tidak diperuntukkan menguji 

teori.
16

 

                                                           
 13Hanafi, konsep penelitian R&D dalam bidang pendidikan. Jurnal Kajian 

keislaman. Vol 4 No 2, Juli- Desember 2017. 

 14 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Sugiyono, Metode Penelitian 

Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, dan R & D, (Bandung: Alfabeta, 2019), hlm.407. 

 15 Abdul Salam Hidayat, S.Pd, dkk, Pengembangan Model Pembelajaran 

Atletik Nomor Lari Berbasis Permainan Pada Siswa Sekolah Dasar, (Jawa Tengah, 

2021), hlm 8. 

 16 Asep Kurniawan, Metodologi Penelitian pendidikan, (Bandung: PT 

Remaja Rosda Karya, 2018),h.12. 
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 Penelitian pendidikan dan pengembangan merupakan proses 

yang diterapkan guna untuk mengembangkan dan memvalidasi 

produk dalam bidang pendidikan. Tahapan dari proses tersebut 

dikenal sebagai siklus R&D diantaranya mempelajari temuan 

penelitian sesuai dengan produk yang dikembangkan, produk 

dikembangkan berdasarkan temuan ini, bidang pengujian dimana 

akhirnya akan digunakan dan merevisinya untuk memperbaiki 

kekurangan yang terdapat dalam tahap mengajukan pengujian. 

Dalam program yang lebih ketat dari R&D siklus ini diulang 

sampai bidang data uji menunjukkan bahwa produk tersebut 

memenuhi tujuan perilaku didefinisikan. 

2. Pengertian Pembelajaran 

Menurut aliran Behavioristik pembelajaran adalah usaha guru 

membentuk tingkah laku yang diinginkan dengan menyediakan 

lingkungan atau stimulus. Aliran kognitif mendefinisikan 

pembelajaran sebagai cara guru memberikan kesempatan kepada 

siswa untuk berfikir agar mengenal dan memahami sesuatu yang 

sedang dipelajari. Adapun humanistik mendeskripsikan 

pembelajaran sebagai memberikan kebebasan kepada siswa untuk 

memilih bahan pelajaran dan cara mempelajarinya sesuai dengan 

minat dan kemampuan. 
17

 

Secara sederhana pembelajaran dapat diartikan sebagai 

aktifitas menyampaikan informasi dari pengajar kepada pelajar. 

Menurut Azhar menjelaskan bahwa pembelajaran adalah segala 

sesuatu yang dapat membawa informasi dan pengetahuan dalam 

interaksi yang berlangsung antara pendidik dengan peserta didik. 

Alat yang digunakan dalam pembelajaran sesuai dengan materi 

pelajaran yang diajarkan, sesuai dengan karakteristik peserta 

didik, dan dipandang sangat efektif untuk menyampaikan 

informasi, sehingga siswa dapat memahami dengan baik. 

Menurut Sagala pembelajaran adalah membelajarkan 

siswa menggunakan asas pendidikan maupun teori belajar yang 

                                                           
 17Albert Efendi Pohan, S.Pd.,M.Pd, Konsep Pembelajaran Daring  Berbasis 

Pendekatan Ilmiah, ( Jawa Tengah, 2020), hlm1-2. 
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merupakan penentu utama keberhasilan pendidikan. Pembelajaran 

merupakan proses komunikasi dua arah. Mengajar dilakukan 

pihak guru sebagai pendidik, sedangkan belajar oleh peserta didik  

Hakikatnya pembelajaran merupakan suatu usaha sadar guru/ 

pengajar untuk membantu siswa atau anak didiknya, agar mereka 

dapat belajar sesuai dengan kebutuhan dan minatnya. Dengan kata 

lain pembelajaran adalah usaha-usaha yang terencana dalam 

memanipulasi sumber-sumber belajar agar terjadi proses belajar 

dalam diri siswa. Dalam proses pembelajaran, siswa merupakan 

subjek yang belajar dan guru merupakan subjek yang mengajar.
18

 

3. Konsep Pengembangan Model  

Alur pemikiran penelitian, apapun jenisnya pasti diawali 

dengan permasalahan untuk diteliti. Terdapat berbagai hambatan 

dan masalah yang dihadapi peneliti, hal ini merupakan 

kesenjangan yang dihadapi peneliti. Kesenjangan itu berupa 

harapan peneliti dengan kondisi yang terdapat di lapangan 

biasanya kurang sesuai yang diharapkan peneliti. Oleh sebab itu, 

peneliti mencari teori yang tepat untuk memecahkan 

permasalahan yang terjadi di lapangan dengan mencari informasi. 

Permasalahan yang ada dilapangan diatasi dengan melakukan 

penelitian yaitu mencari tahu keadaan yang menjadi permasalahan 

dalam penelitian tersebut. 

Metode yang dipakai pada penelitian ini yakni pengembangan 

(Research and Development) adalah suatu metode penelitian yang 

dipakai guna menciptakan produk. Penelitian ini pada intinya 

memperoleh sebuah produk baru melalui beberapa tahap 

pengembangan dan pengujian hingga menghasilkan suatu produk 

yang siap pakai dan siap digunakan untuk masyarakat luas.
19

 

Langkah pengembangan peneliti mengacu pada model 4D dari 

Sivasailam Thiagarajan, Melyn I Semmel, dan Dorothy S.Semmel 

                                                           
  18 Cecep Kustandi dan Dr. Daddy Darmawan, Pengembangan 

Media Pembelajaran, (Jakarta, 2020), hlm 1-2. 

 19 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, 

Kualitatif, dan R&D, (Bandung, Alfabeta, 2019),h.297 
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I yang menghasilkan suatu produk berupa media poster tiga 

dimensi berbasis multimedia yang diperuntutkan untuk guru dan 

peserta didik yang dijalankan oleh peneliti memiliki 4 tahap 

pengembangan berdasarkan 4D dari Sivasailam Thiagrajan, 

Melyn I Semmel, dan Dorothy S. Sammel, yaitu: Define ( 

Pendefinisian), Design ( perancangan), Develop ( 

pengembangan), Disseminate ( Penyebaran). 

Dilaksanakannya penelitian sesuai prosedur pengembangan 

penelitian pendidikan yang menghasilkan suatu produk baru atau 

mengembangkan produk yang sudah tersedia, dan melalui 

beberapa tahap uji ahli, mecakup uji coba ahli media, uji coba ahli 

materi, dan uji coba lapangan untuk mengetahui keefektifan 

produk dan respon dari guru dan siswa setelah produk di uji 

cobakan serta terbatas maupun secara luas. Setelah melewati 

tahap uji coba dan revisi, maka produk yang dihasilkan siap 

disebarluaskan. Sesuai dengan teori yang yang peneliti uraikan 

penelitian ini terdiri dari 4 langkah pengembangan. Menurut 

peneliti 4 tahapan tersebut dipilih peneliti disebabkan karena 

model tersebut disarankan dalam pengembangan suatu produk 

pengembangan. Produk akhir yang dihasilkan dari penelitian ini 

berupa media poster tiga dimensi berbasis multimedia pada materi 

bangun ruang kelas V SD/MI dengan memanfaatkan android 

dalam pengoperasiannya. 

 

B. Media Pembelajaran 

1. Pengertian Media Pembelajaran 

Kata media merupakan bentuk jamak dari kata medium. 

Medium dapat didefinisikan sebagai perantara atau pengantar 

terjadinya komunikasi dari pengirim menuju penerima. Sementara 

Karwono dan Mularsih menyatakan bahwa pembelajaran berasal dari 

kata belajar mendapat awalan “pem” dan akhiran “an” menunjukkan 

bahwa ada unsur dari luar (eksternal) yang bersifat “intervensi” agar 

terjadi proses belajar. Pembelajaran mengandung makna setiap 

kegiatan yang dirancang untuk membantu individu mempelajari 
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kecakapan tertentu. Tujuan pembelajaran adalah upaya 

mempengaruhi peserta didik agar terjadi proses belajar mengajar. 

Media pembelajaran merupakan alat bantu yang digunakan pendidik 

untuk menyalurkan informasi atau perantara penyampaian ilmu 

kepada peserta didik. 
20

 

Kata media berasal dari bahsa latin medius yang secara 

harfiah berarti tengah. Menurut terminologinya, kata media berasal 

dari bahasa latin “medium” yang artinya perantara, sedangkan dalam 

bahasa Arab media berasal dari kata “wasaaila” artinya pengantar 

pesan dari pengirim kepada penerima pesan. Gerlach dan Ely 

mengatakan bahwa media apabila dipahami secara garis besar adalah 

manusia, materi, atau kejadian yang membangun kondisi yang 

membuat siswa  mampu memperoleh pengetahuan keterampilan atau 

sikap. Dalam pegertian ini guru,  buku teks, dan lingkungan sekolah 

merupakan media. Secara lebih khusus, pengertian  media dalam 

proses belajar mengajar cenderung diartikan sebagai alat-alat grafis, 

fotografis, atau elektronis untuk menangkap, memproses, dan 

menyusun kembali informasi visual atau verbal. 

Media pembelajaran adalah sarana untuk meningkatkan 

kegiatan proses belajar mengajar. Mengingat banyaknya macam 

media tersebut,  maka guru harus dapat berusaha memilihnya dengan 

tepat. Dalam kegiatan belajar mengajar, sering pula pemakaian kata 

media pembelajaran digantikan istilah seperti bahan pembelajaran, 

komunikasi pandang dengar, alat peraga pandang, dan alat peraga 

dan media penjelas.
21

 

Secara istilah media berfungsi sebagai menyampaikan 

informasi melalui perantara media yang disampaikan oleh 

narasumber untuk penerima informasi. Media yang sering dipakai 

untuk menyalurkan informasi umumnya, seperti televisi, radio, 

                                                           
 20Nurul Hidayah, Rifky Khumairo Ulva, “Pengembangan Media 

Pembelajaran Berbasis Komik Pada Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial Kelas 

IV MI Nurul Hidayah Roworejo Negerikaton Pesawaran”. Jurnal Pendidikan dan 

Pembelajaran Dasar, Vol. 4 No 1 (Juni 2017). 

 21Cecep Kustandi, M.Pd dan Dr. Daddy Darmawan, M.Si , Pengembangan 

media pembelajaran, ( Jakarta: kencana, 2020), hlm. 5-6 
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barang cetakan, gambar, dan lain-lain.
22

 Secara khusus media dalam 

aktifitas pembelajaran sering diartikan sebagai alat-alat grafis, 

elektronis, photografis yang berfungsi untuk menangkap, mengolah, 

dan memformulasikan lagi informasi yang diterima baik verbal 

ataupun visual. Media berdasarkan AECT hanya terbatas pada 

perantara untuk menyalurkan informasi dan pesan kepada penerima.  

Media dapat digunakan guru untuk proses belajar mengajar di 

kelas, dengan penggunaan media suatu materi yang disampaikan 

dapat diperjelas dengan alat peraga. Informasi yang sulit dijelaskan 

secara verbal dapat terbantu dengan adanya media. Jika guru tidak 

memakai media dalam aktifitas pembelajaran bukan berarti 

pembelajaran dikatakan gagal, karena indikator keberhasilan 

pembelajaran bukan terletak pada media, media hanya alat untuk 

mempermudah guru menyampaikan bahan ajar di kelas. Hal utama 

dalam pembelajaran, yaitu siswa dapat menerima pembelajaran 

dengan baik dan paham dengan materi yang disampaikan oleh guru.
23

 

 

2. Ciri- Ciri Media Pembelajaran 

Berdasarkan uraian dari batasan tentang media diatas, berikut, 

dikemukakan ciri-ciri umum yang terkandung pada setiap batasan 

yaitu:  

a. Ciri Fiksiatif 

Ciri ini menggambarkan kemampuan media merekam, 

menyimpan, melestarikan, dan merekonstruksi suatu peristiwa 

atau objek. Suatu peristiwa atau objek dapat diurut dan 

disusun kembali dengan media seperti foto grafi, videotape, 

audio tape, disket computer dan film. 

 

 

                                                           
 22Ahmad Susanto, Pengembangan Pembelajaran IPS di Sekolah Dasar, 

(Jakarta:Prenadamedia Group, 2019),h.292. 

 23 Nurul Hidayah, Diah Rizki Nur Khalifah, Pembelajaran Bahasa dan 

Sastra Indonesia Untuk Sekolah Dasar, (Yogyakarta:Pustaka Pranala, 2019), h. 71. 
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b. Manipulatif 

Transformasi suatu kejadian atau objek dimungkinkan karena 

media memiliki ciri manipulative. Kejadian yang memakan 

waktu berhari-hari dapat disajikan kepada siswa dalam waktu 

dua atau tiga menit dengan teknik pengambilan gambar time-

lapse recording, misalnya bagaimana proses larva menjadi 

kepompong kemudia menjadi kupu-kupu dapat dipercepat 

dengan teknik rekaman fotografi tersebut. 

c. Ciri distributif 

Ciri distributif dari media memungkinkan suatu objek atau 

kejadian ditransportasikan melalui ruang dan secara 

bersamaan kejadian tersebut disajikan kepada sejumlah besar 

siswa dengan stimulus pengalaman yang relatif sama dengan 

kejadian itu.
24

 

 

3. Jenis-jenis Media Pembelajaran 

Media sebagai pendukung dalam pembelajaran mempunyai 

bentuk jenisnya. Jenis- jenis media pembelajaran tersebut 

diantaranya: 

a. Media visual  

Media visual adalah media yang bisa dilihat. Media ini 

mengandalkan indra penglihatan. Contoh media foto gambar komik, 

gambit temple, poster, majalah, buku, miniature, alat peraga , dan 

sebagainya. 

b. Audio Visual 

Media berbentuk audio visual merupakan media yang bisa dilihat 

media ini mengandalkan indra penglihatan unsur gambar dan suara 

secara bersama-sama untuk menyampaikan informasi 

terkait.Perangkat yang digunakan dalam bentuk audio visual ini 

                                                           
 24 Cecep Kustandi, Daddy Darmawan, Pengembangan Media 

Pembelajaran, ( Jakarta: Kencana, 2020. Hlm 10-12 
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berwujud seperti proyektor film, tape recorder, proyektor visual 

yang luas. 

c. Internet  

Internet merupakan suatu media aplikasi untuk mencari atau 

mengetahui wawasan mengenai dunia secara mudah.Internet banyak 

dimanfaatkan oleh beberapa orang sebagai sumber informasi yang 

memiliki jangkauan luas tanpa batas. 

d. Multimedia  

Multimedia adalah gabungan dari beberapa media seperti grafik, 

teks, gambar, foto, animasi, audio, dan video. Dalam proses 

pembelajaran multimedia berfungsi sebagai penyampai pesan 

berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap kepada peserta didik. 

Dari jenis media pembelajaran yang telah disebutkan diatas dapat di 

simpulkan bahwa pentingnya memilih jenis media pembelajaran 

yang tepat sesuai kebutuhan seorang pendidik agar tersalurkan 

materi yang akan disampaikan kepada peserta didik. 

 

4. Fungsi  Media Pembelajaran 

Kajian tentang fungsi media dalam pembelajaran menjadi sangat 

penting. Fungsi  media dalam pembelajaran diantaranya: 

a. Fungsi  media pembelajaran bagi guru: 

1. Memudahkan guru dalam menjelaskan materi pembelajaran 

2. Materi yang bersifat abstrak menjadi konkret 

3. Lebih efektifdan efisien, mengulang materi pembelajaran 

hanya seperlunya saja. 

4. Mendorong minat belajar dan mengajar guru. 

5. Kualitas hasil belajar lebih baik. 

b. Bagi siswa 

1. Memudahkan siswa dalam memahami materi pembelajaran 
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2. Konsep materi mudah dipahami konkret medianya, konkrit 

medianya 

3. Memiliki waktu yang lebih banyak dalam mempelajari materi 

dan menambah materi yang relevan. 

4. Membangkitkan minat belajar siswa
25

 

Pendapat Asyhar, fungsi media terbagi menjadi enam fungsi 

yaitu fungsi semantik, fungsi manipulatif, fungsi fiksiatif, fungsi 

distributif, fungsi sosiokultural, serta fungsi psikologi. Penjelasan 

keenam fungsi tersebut dapat dijabarkan melalui teks dibawah ini: 

a. Fungsi Semantik 

Semantik sering disebut dengan sebuah istilah atau kata. 

Baik symbol atau istilah banyak kita dapatkan pada materi 

pembelajaran di kelas, khususnya pada mata pelajaran MIPA., 

seperti kimia, matematika, dan fisika, di dalam mata pelajaran 

tersebut terdapat symbol-simbol yang memiliki arti tersendiri. 

Simbol, istilah, konsep, sifat sesuatu akan susah dimengerti jika 

tidak ada kata penjelasnya. Peserta didik akan salah dalam 

memahami symbol dan istilah jika simbol-simbol tersebut hanya 

dijelaskan secraa verbal oleh guru. Guru memerlukan alat bantu 

agar peserta didik tidak gagal paham tentang materi simbol yang 

dijelaskannya. Oleh karena itu, dibutuhkannya media agar guru 

lebih mudah menyampaikan materi simbol dalam pembelajaran, 

siswa juga akan lebih mudah menangkap materi simbol yang rumit 

melalui media. 

b. Fungsi manipulatif 

Fungsi manipulatif dalam media pembelajaran berarti 

media dapat memanipulasi suatu peristiwa atau benda didasarkan 

pada situasi, kondisi, tujuan, dan target. Media dapat 

menggambarkan suatu peristiwa atau benda yang tidak bisa 

dijangkau bisa dihadirkan melalui media dengan cara 

menghadirkan gambar tersebut saat proses pembelajaran 

                                                           
25 Satrianawati, Media dan sumber belajar, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 

2018),h9   
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berlangsung. Contoh peristiwa yang bisa kita tampilkan adalah tata 

surya, tat surya tidaklah mungkin bisa dijangkau oleh peserta didik. 

Oleh karena itu, dibutuhkan alat bantu berupa media yang dapat 

memudahkan menjelaskan sesuatu yang tidak bisa kita jangkau. 

Peristiwa tata surya dapat kita tampilkan melalui video atau 

gambar di saat pembelajaran dikelas berlangsung. 

c. Fungsi Fiktiatif 

Fiktiatif berarti berfungsi untuk menyimpan, mengambil, 

dan menampilkan kembali suatu peristiwa yang sudah lama terjadi 

dan tidak bisa diulang kembali. Peristiwa yang sudah lampau 

sangat sulit diulang kejadiannya, karena semua peristiwa tersebut 

hanya terjadi sekali selama sepanjang sejarah, seperti peristiwa 

proklamasi jaman dahulu tidak bisa kita ulang sama persis dalam 

kehidupan sekarang, oleh karena itu diperlukan media 

pembelajaran untuk menampilkan kembali peristiwa di saat 

proklamasi berlangsung. Peserta didik dapat melihat kembali 

peristiwa lampau yang sudah terjadi dan tidak akan terulang 

kembali dengan menampilkan video peristiwa prolamasi tersebut. 

Oleh karena itu, diperlukan media pembelajaran umtuk membantu 

peserta didik mengetahui peristiwa yang sudah lama terjadi. 

d. Fungsi Distributif 

  Fungsi distributif dapat membantu menangani hal-hal 

yang dibatasi oleh ruang dan waktu, keterbatasan indrawi manusia. 

Melalui media pembelajaran semua hal tersebut dapat ditemukan 

jalan keluarnya. Misalnya, disalam suatu forum di perguruan tinggi 

dalam menjelaskan suatu materi agar bisa terjangkau oleh semua 

orang, maka dibutuhkan alat bantu atau media   agar materi dapat 

diterima oleh semua orang yang ada digedung tersebut dengan 

bantuan media power pointdan diproyeksikan dengan proyektor, 

melalui media ini semua peserta dalam forum tersebut dapat 

menyimak materi yang di sampaikan dengan lebih mudah. 

Kemudian ada seorang guru sedang menguikuti pelatihan 

kurikulum 2013, karena tempatnya yang jauh maka guru tersebut 

dapat lebih mudah mengikuti pelatihan tersbut melalui media 
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pembelajaran jarak jauh berupa video conference, media ini dapat 

membantu guru bertatap muka walaupun fisiknya tidak berada 

ditempat kegiatan tersebut. 

e. Fungsi Sosiokultural 

  Sosiokultural merupakan fungsi media untuk 

memberikan kemudahan jika ada perbedaan sosiokultural pada 

pesrta didik. Seperti pada mata pelajaran IPS pada materi suku 

bangsa, pendidik dapat menyampaikan materi sekaligus melalui 

media video dari pada menyampaikannya melalui ceramah. Materi 

yang disampaikan lebih cepat dan lebih mudah dipahami oleh 

peserta didik, selain itu dapat menanamkan sikap toleransi dan 

kedamaian terkait sosiokultural antara peserta didik. 

f. Fungsi Psikologi 

 Fungsi Psikologi membagi fungsi media pembelajaran 

menjadi 6 jenis yaitu fungsi atensi, fungsi afektif, kognitif, 

psikomiotorik, imajinatif, dan fungsi motivasi, uraian 6 fungsi 

tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1). Fungsi atensi,  

 media sebagai alat untuk menarik perhatian siswa terhadap 

pembelajaran.Fungsi afektif, media sebagai alat 

membangkitkan perasaan, emosi, keputusan  menerima / 

menolak suatu pembelajaran.  

2). Fungsi kognitif, media sebagai sumber pengetahuan dan 

pengalaman baru. 

3). Fungsi psikomotorik,  

Media dapat membantu peserta didik mengambangkan 

keterampilannya ataupun keahlian motorik, contohnya fasilitas 

labolatorium, maple plahraga terdapat instruktur dapat diganti 

dengan video senam. 

4). Fungsi imajinatif, 

  media sebagai alat mengembangkan imajinasi peserta didik, 

contohnya peserta didik diperlihatkan dongeng yang 
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didalamnya terdapat pesan-pesan positif, dengan media 

tersebut peserta didik dapat membayangkan peristiwa yang 

dialami sang tokoh dalan dongeng tersebut. 

5)..Fungsi motivasi, media dapat membangkitkan motivasi peserta 

didik, melalui media pembelajaran lebih menarik dan tidak 

membosankan, sehingga peserta didik bersemangat dalan 

pembelajaran.
26

 

 

5. Tujuan Media Pembelajaran 

Dijelaskan oleh Sanaky, bahwasannya media sebagai alat 

bantu mempunyai tujuan, yaitu: 

a. memudahkan proses belajar mengajar dikelas. 

b. memajukan efisiensi kegiatan belajar mengajar 

c. menjaga hubungan antara materi pembelajaran dengan tujuan 

pembelajaran. 

d. membantu siswa untuk focus selama proses pembelajaran. 

  Smaldo, dkk, menjelaskan tujuan pembelajaran 

berguna untuk memudahkan komunikasi serta pembelajaran. 

Selanjutnya, Dwyer dalan Asyhar mengemukakan, daya ingat 

peserta didik dipengaruhi oleh gaya komunikasi siswa. Media dapat 

membantu peserta didik menambah daya ingat, jika tidak 

menggunakan media dan hanya menggunakan kata-kata dalam 

belajar, daya ingat siswa dalam waktu 3 jam hanya 70% saja. 

Kemudian jika hanya menggunakan penglihatan tanpa ada 

komunikasi verbal, daya ingat siswa akan bertambah menjadi 72%. 

Berbeda dengan menggunakan visual dan komunikasi verbal daya 

ingat peserta didik dapat meningkat mencapai 85%. 

 

 

 

                                                           
 26 Ibid, h. 10-12. 
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C. Media Pembelajaran Poster Tiga Dimensi 

1. Pengertian Poster  

Menurut Nana Sudjana dan Ahmad Rivai Definisi Poster 

adalah perpaduan visual dari rancangan yang kokoh diliputi 

oleh berbagai macam warna serta pesan di dalamnya. 

Tujuannya adalah agar menarik perhatian dari seseorang hingga 

ia mampu untuk mengingatnya kembali. 

Poster adalah media yang media yang digunakan untuk 

menyampaikan suatu informasi, saran, atau ide tertentu, 

sehingga dapat merangsang keinginan yang melihatnya, untuk 

melaksanakan isi pesan tersebut. Suatu poster yang baik harus 

mudah diingat, dan mudah dibaca.media poster dijadikan sarana 

untuk mengkomunikasikan gagasan, evaluasi, dan proyek 

inovasi klinis, kajian ini juga mengembangkan metode - metode 

pembelajaran yang bisa diterapkan dalam proses pembelajaran 

yang memanfaatkan media poster.  

Poster adalah pemberitahuan suatu ide, gagasan, atau hal 

penting kepada orang banyak. Poster biasanya dipasang 

ditempat umum yang mudah dibaca, poster juga mengandalkan 

gambar dan kalimat untuk menarik perhatian. Poster dapat 

berfungsi untuk menarik minat peserta didik terhadap pesan-

pesan yang ingin disampaikan, mencari dukungan sesuatu hal 

serta sebagai metode peserta didik untuk tertarik dan 

melaksanakan pesan yang terletak pada poster serta 

memungkinkan untuk dilihat sesering mungkin.
27

 

2. Pengertian Media Tiga Dimensi 

Tiga dimensi merupakan media yang penampilannya tanpa 

proyeksi, ukurannya panjang kali lebar kali tinggi serta dapat 

diamati dari arah pandang mana saja. Contoh media tiga 

dimensi adalah globe, manusia, dll. 

                                                           
         27Tim Maestro Eduka, Top Fokus Ulangan & Ujian SMP,  (Sidoarjo : 

Genta Group Production, 2020), h. 257. 
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Media tiga dimensi adalah media yang penyajiannya tidak 

hanya dapat dilihat saja namun juga bisa disentuh secara nyata. 

Media tiga dimensi ini bisa berbentuk makhluk hidup maupun 

benda mati. Benda mati yang menjadi pembelajaran tiga 

dimensi ini dapat berupa tiruan dari benda nyata, atau berupa 

penggambaran dari konsep yang sulit untuk ditampilkan aslinya 

dikarenakan tidak memungkinkan untuk menampilkan ukuran 

sebenarnya. Contoh media tiga dimensi adalah globe, peta 

timbul, maket, hewan, tumbuhan, dll. 
28

 

Media tiga dimensi juga berarti media yang bentuknya bisa 

dilihat dari arah mna saja serta mempunyai dimensi panjang, 

lebar, dan tinggi. Media tersebut tidak diproyeksikan tetapi 

ditampilkan secara visual tiga dimensi. Contoh media tiga 

dimensi yaitu benda asli, suatu model yang mewakili benda 

aslinya, benda tiruan, globe, dan lain-lain.
29

 

3. Kelebihan  Media Poster Tiga Dimensi  

Poster juga memiliki kelebihan yaitu dalam media poster 

memvisualisasikan pesan, informasi atau konsep yang 

disampaikan kepada siswa.Poster menghadirkan ilustrasi 

melalui gambar yang hampir menyamai kenyataan dari sesuatu 

objek atau situasi.Pemanfaatan media pembelajaran poster juga 

dapat memperlancar aktivitas pembelajaran dan memudahkan 

interaksi antara guru dan peserta didik sehingga pembelajaran 

menjadi lebih aktif. 

 Hujar Al Snaky berpendapat bahwa media 3 dimensi dapat 

mengarahkan imajinasi siswa terhadap suatu benda yang akan 

di jelaskan. Media 3 dimensi juga dapat meningkatkan rasa 

ingin tahu siswa terhadap apa yang sedang dipelajari sehingga 

                                                           
28 Andrew Fernando, dkk, Pengembangan Media Pembelajaran, (Jakarta: 

Yayasan Kita Menulis, 2020), hlm. 65. 
29 Ramen A. Purba, Andi Febriana Tamin, dkk, Teknologi Pendidikan, 

(Jakarta: Yayasan Kita Menulis, 2020), hlm. 50. 
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timbul pertanyaan siswa yang akan membuat  interaksi antara 

guru dan siswa selama proses pembelajaran. 
30

 

 

4. Peran Media Poster Tiga Dimensi Dalam Pembelajaran 

Poster juga memiliki kelebihan yaitu dalam media poster 

memvisualisasikan pesan, informasi atau konsep yang 

disampaikan kepada siswa.Poster menghadirkan ilustrasi melalui 

gambar yang hampir menyamai kenyataan dari sesuatu objek 

atau situasi.Pemanfaatan media pembelajaran poster juga dapat 

memperlancar aktivitas pembelajaran dan memudahkan interaksi 

antara guru dan peserta didik sehingga pembelajaran menjadi 

lebih aktif.
31

 

 

5. Jenis-jenis Poster 

 Poster juga memiliki beberapa jenis , berikut jenis poster 

berdasarkan isinya: 

a. Poster niaga 

Adalah poster yang dibuat untuk media komunikasi dalam 

urusan perniagaan untuk menawarkan suatu barang atau 

jasa.Bersifat mempengaruhi pembaca agar membeli barang atau 

memakai jasa yang ditawarkan. 

b. Poster kegiatan 

Adalah poster yang berisi suatu kegiatan seperti kegiatan 

jalan sehat, senam, dan lain-lain.Bersifat memberitahu pembaca 

tentang adanya suatu kegiatan atau mempengaruhi pembaca 

untuk mengikuti kegiatan yang diumumkan. 

 

 

                                                           
 30 Dr. H. Muh. Arif, M.Ag, Pengembangan Media Pembelajaran Bahasa 

Arab, (Padang: Balai Insan Cendekia Mandiri, 2020), hlm. 13-14. 

 31Dr. H. Muh. Arif, M.Ag, Pengembangan Media Pembelajaran Bahasa 

Arab, (Padang: Balai Insan Cendekia Mandiri, 2020), h. 13-14. 
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c. Poster pendidikan 

Adalah poster yang bertujuan untuk medidik.Bersifat 

mempengaruhi pembaca untuk melakukan hal yang diimbaukan 

maupun untuk tidak melakukan suatu perilaku tertentu. 

d. Poster kelas 

 Adalah poster yang berada didalam kelas pelajar yang 

bertujuan untuk memotivasi siswa adapun juga poster tata tertib 

kelas .
32

 

6. Unsur-unsur Poster 

Adapun Unsur – unsur poster yaitu:  

1. memiliki gambar, ilustrasi, sketsa, foto, atau warna yang 

mencolok sesuai dengan ide yang akan disampaikan. 

2. Pernyataannya berupa frase, klausa, atau kalimat yang efektif, 

sugestif dan komunikatif. 

3. Tulisannya dibuat ukuran besar dan mudah dilihat. Tulisan 

atau kalimat poster disesuaikan dengan gambar.
33

 

4.  Terdapat kata atau kalimat untuk menjelaskan informasi yang 

disampaikan. 

5. Gambar atau ilustrasi untuk menekankan informasi yang 

disampaikan. 

6. Menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan menarik. 

7. Menggunakan bahasa yang singkat padat dan jelas. 

8. Menggunakan huruf yang mudah dibaca dan panduan gambar 

yang menarik.
34

 

 

 

                                                           
 32 Tim Maestro Eduka, Top Fokus Ulangan & Ujian SMP,  (Sidoarjo : 

Genta Group Production, 2020), h. 202. 

 33 Elis Khoirunnisa S.Pd, dkk, Buku Super Complete SMP/MTS 7-8-9, 

(Depok: Sahabat Pelajar Cerdas, 2019), h.561. 

 34  Churin In Nabilah, Tekun Berbahasa Indonesia, ( Sukabumi: Farha 

Pustaka, 2020), h. 127. 
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D.  Multimedia Pembelajaran 

1. Pengertian Multimedia 

Menurut Dewi Tresnawati, Eri Satria dan Yudistira 

Adinugraha multimedia merupakan kombinasi teks, seni, suara, 

gambar, animasi, video, yang disampaikan melalui computer atau 

dimanipulasi secara digital dan dapat disampaikan atau dikontrol 

secara interaktif.
35

 

2. Manfaat Multimedia Dalam Pembelajaran 

 Manfaat media secara general, yaitu menjadikan kegiatan 

belajar menjadi lebih menarik, belajar semakin interaktif, waktu 

belajar dapat disesuaikan, dapat belajar kapan pun dan dimana pun, 

mutu belajar dan sikap peserta didik bisa ditingkatkan. Smaldino, 

dkk mengemukakan multimedia bermanfaat untuk: 

a. Multimedia dapat menampilkan serangkaian media dengan 

menggabungkan teks, gambar, video, diagram dalam satu bentuk 

yang dapat dijalankan secara bersama-sama. 

b. Multimedia membuat siswa lebih aktif dalam pembelajaran 

karena dengan adanya multimedia siswa lebih fokus perhatiannya 

pada materi yang disampaikan. 

c. Multimedia membuat peserta didik lebih mandiri sehingga siswa 

dapat menanamkan konsep materi pada diri peseerta didik. 

d.  Peserta didik lebih mudah mempelajari materi sesuai pilihannya. 

Peserta didik dapat memilih dan mempelajari menu-menu yang 

sudah disediakan. 

e. Multimedia terdapat video animasi memperlihatkan simulais 

yang membuat siswa lebih mudah mempelajari peristiwa-

peristiwa nyata maupun konkret, sehingga peserta didik dapat 

melihat objek ytang tidak bisa dijangkau secara langsung.
36

 

 

                                                           
 35Helmi fauzi Siregar, Yustria Handika Siregar, Melani, Perancangan 

Aplikasi Komik Berbasis Multimedia, Jurnal Teknologi Informasi Vol 2 No 2, 

(Desember 2018). h 114. 

 36 Nunuk Suryani, Achmad Setiawan, Aditin Putria, Op. Cit,h. 199. 
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3. Prinsip multimedia  

Prinsip multimedia berdasarkan Mayer dalam Bates 

mengemukakan multimedia memiliki 12 prinsip multimedia dilihat 

dari segi kognitif peserta didik menyerap multimedia dapat 

dijelasksn sebagai berikut: 

a. Koheren  

Multimedia yang dibuat alangkah baiknya sederhana dan 

mudah dipahami.Antara teks, materi, video, dan gambar harus 

sesuai dan berkaitan agar peserta didik lebih mudah menyerap 

materi. 

b.  Mengandung petunjuk  

Multimedia harus ada petunjuk pakai yang condong pada 

penangkapan materi agar peserta didik lebih mudah dalam 

mengungkapkannya.Siswa akan tertarik jika multimedia yang 

digunakan dilengkapi dengan petunjuk yang mengarah pada 

materi, sehingga siswa mudah dan akan semakin tertarik 

mempelajari materi secara mendasar. 

c. Tata letak  

Sebaiknya tata letak multimedia harus dibuat sesimpel 

mungkin dan jarak antara menu-menu berdekatan agar peserta 

didik mudah dalam mencari materi-materi yang diinginkan dan 

lebih mudah dalam memahami materi secara rinci. 

d.  Pengaturan Gambar  

Sebaiknya antara gambar dan tulisan ditampilkan dalam 

satu halaman secara bersamaan, agar peserta didik tidak 

kebingungan dalam memahami materi. Jika ditampilkan secara 

berurutan dan gambar dipisah peserta didik akan bingung dalam 

memahami materi. 

e.  Segmentasi  

Peserta didik lebih suka belajar dengan video berdurasi 

pendek dari pada video berdurasi panjang.Sebaiknya video 
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dalam multimedia berdurasi sesuai dengan durasi standar situs 

berbagi sosial media youtube berkisar 10-20 menit. 

f.  Pelatihan Awal  

Pelatihan awal penting bagi peserta didik paham akan 

pemanfaatan multimedia, pelatihan ini berguna bagi peserta 

didik di saatmereka mengoperasikan multimedia ini disaat 

pembelajaran dilakukan. Melalui pelatihan peserta didik akan 

lebih paham akan multimedia terkait fungsi dan kegunaan 

bagian-bagian pada multimedia. 

g. Modalitas / Penggadaian  

Peserta didik akan lebih memahami jika mengamati 

gabungan antara grafis dan narasi dalam proses pembelajaran 

dari pada menampilkan animasi dan teks di layar saja. Hal ini 

dikarenakan siswa lebih mudah agar pemahaman mereka lebih 

kuat. 

h. Multimedia 

Menggunakan media lebih dari satu akan memudahkan 

siswa dalam memahami materi. Menggabungkan media 

gambar dengan teks akan lebih menarik dan materi lebih 

mudah diserap oleh peserta didik dari pada hanya berupa teks 

tanpa gambar. 

i. Personalisasi 

Peserta didik akan mudah memahami materi dalam 

media jika kata-kata yang digunakan di media sudah bisa 

dipakai dalam kehidupan keseharian peserta didik, kalimat 

yang terlalu baku atau kalimat formal akan menyulitkan 

peserta didik dalam memahami materi pelajaran. 

j. Suara 

Penggunaan suara dalam media sebaiknya suara asli atau 

dari manusia tanpa ada edit-editan, suara robot atau google 

translator membuat suara menjadi kurang jelas. 
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k.  Tanpa Gambar Presenter  

Saat melakukan pembelajaran menggunakan multimedia 

sebaiknya pembicara menampilkan pembicaraannya secara 

langsung agar siswa dapat melihat orang yang membawakan 

materi pelajaran, contohnya video conference pembicara usaha 

menampilkan gambarnya pada audiens.
37

 

4. Kriteria Pemilihan Multimedia 

Heinick menjelaskan ada 6 bagian yang harus 

diperhatikan dalam memilih multimedia pembelajaran yakni: 

a. Ketepatan 

Software yang digunakan dalam pembelajaran harus akurat agar 

informasi yang disampaikan layak.Isi dari software yang 

digunakan harus terbaru dan harus akurat.Informasin yang sudah 

lama tidak layak untuk disampaikan karena sudah 

kedaluwarsa.Urutan materi dalam pemilihan multimedia perlu 

diperhatikan serta harus disampaikan secara jelas dan logis. 

b. Umpan Balik 

Umpan balik harus selalu diberikan bagi peserta didik, 

serta software yang ada juga harus sesuai dengan prinsip-prinsip 

dan teknik pembelajaran yang telah ditentukan. 

c. Kontrol Pembelajaran 

Peserta didik perlu mengontrol arah pembelajaran dan 

kecepatan pembelajarannya. Multimedia yang digunakan 

peserta didik juga perlu memberikan kebebasan pada peserta 

didik untuk memilih materi yang akan dipelajarinya. 

d.  Prasyarat 

Peserta didik perlu diberikan latihan soal yang sesuai 

dengan pengalaman belajarnya.Kemampuan prasyarat perlu 

diidentifikasi agar dalam menggunakan multimedia dalam 

pembelajaran dapat bermanfaat dengan baik. 

                                                           
 37 Ibid,h.202-204. 
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e. Kemudahan Penggunaan 

Software mudah digunakan jika menggunakan computer 

pembelajaran menjadi lebih baik dan jelas, namun jika focus 

siswa tertuju pada bagaimana menggunakan software bukan 

pada materi pembelajarannya, maka computer dikatakan 

mengganggu dalam memahami materi pembelajarannya. 

f.  Fitur Spesial 

Terkadang software memiliki tujuan penting untuk 

meningkatkan efektifitas pembelajaran. Namun, di dalam 

tampilan software ada tujuan untuk menambah daya tarik saja 

tanpa memperhatikan apakah software tersebut dapat 

meningkatkan nilai dalam proses pembelajaran. Ketepatan 

warna, tulisan, suara merupakan kualitas dalam meningkatkan 

kemenarikan software.Oleh karena itu, dalam pemilihan teks 

dan tata letak, dan warna harus konsisten serta tidak 

bermacam-macam agar siswa yang menggunakan media lebih 

fokus pada materi dari software-nya.
38

 

5. Karakteristik Multimedia 

Secara umum media pembelajaran memiliki 3 

karakteristik yaitu ciri Fiksiatif, ciri Manipulatif, dan Ciri 

Distributif. Masing-masing kelompok media tersebut memiliki 

karakteristiknya yang khas dan berbeda-beda satu sama lainnya 

begitu juga dengan multimedia, multimedia yaitu media yang 

melibatkan jenis media untuk merangsang indera dalam satu 

kegiatan pembelajaran. Multimedia lebih ditentukan pada 

penggunaan berbagai media berbasis TIK dan komputer.
39

 

 

 

 

                                                           
38I Gede Wawan Sudatha, Imade Tegeh, Desain Multimedia Pembelajaran, 

(Yogyakarta: Media Akademi,2018),h. 26-27. 
39Cecep Kustandi & Dr. Daddy Darmawan, M.Si, Pengembangan Media 

Pembelajaran, ( Jakarta: Kencana, 2020),h. 11-12. 
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E. Bangun  Ruang 

1. Pengertian Bangun Ruang 

Menurut Surdjana bangun ruang adalah bagian ruang 

yang dibatasi oleh himpunan titik – titik yang terdapat pada seluruh 

permukaan bangun tersebut. Bangun ruang adalah suatu bangun tiga 

dimensi yang memiliki volume atau isi. Bangun ruang dibagi 

menjadi bangun ruang sisi datar dan bangun ruang sisi lengkung.  

Menurut Sari bagian – bagian sebuah  bangun ruang dijelaskan 

sebagai berikut: 

a. Bidang Sisi 

Bidang sisi adalah bidang / sisi pada bangun ruang yang 

membatasi wilayah antara ruang satu dengan ruang lainnya. 

b. Rusuk  

Rusuk adalah pertemuan dua sisi pada bangun datar yang 

tampak sebagai ruang garis. 

c. Titik Sudut 

Titik sudut adalah titik hasil pertemuan dua rusuk atau 

lebih pada sebuah bangun datar. 

d. Diagonal Sisi 

Diagonal sisi adalah garis yang merupakan diagonal dari 

sisi pada bangun ruang tersebut. 

e. Bidang Diagonal 

Diagonal ruang adalah bidang datar yang terbentuk dari 

diagonal sisi rusuk. 

f. Diagonal ruang 

Diagonal ruang adalah garis yang merupakan diagonal dari 

sebuah bidang diagonal. 
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2. Bangun Ruang Sisi Datar  

Bangun ruang sisi datar adalah bangun ruang yang 

memiliki isi berbentuk datar bukan sisi lengkung. Bangun ruang sisi 

datar yang akan dibahas pada buku ini meliputi kubus, balok, prisma 

segitiga, dan limas. 

a. Kubus  

Kubus merupakan bangun ruang yang selalu ditemui di 

kehidupan sehari- hari.Kubus adalah bangun ruang yang dibatasi 

oleh enam daerah persegi yang saling kongkruen. Kubus adalah 

bangun ruang yang semua sisinya berbentuk persegi dan 

memiliki rusuk-rusuk yang sama panjang. Berikut contoh kubus 

dalam kehidupan sehari-hari.    

                    

Gambar 2.1 bangun ruang kubus 

b. Balok  

Balok merupakan bangun ruang yang dibatasi oleh enam buah 

sisi yang berbentuk persegi panjang.Penamaan balok disesuaikan 

dengan sisi alas dan sisi atas. Jika sisi atas ABCD  dan sisi atas 

EFGH, maka nama balok tersebut adalah balok ABCD EFGH, 

berikut adalah gambar balok ABCD EFGH. 

 

Gambar 2.2 bangun ruang balok 

c.  Prisma 

Prisma adalah bangun ruang yang dibatasi oleh dua 

bidang berhadapan yang sama dan sebangun atau kongruen dan 
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sejajar, serta bidang-bidang lain yang berpotongan menurut 

rusuk-rusuk yang sejajar. Prisma diberi nama segi –n pada 

bidang alas atau bidang atas. Misalnya prisma segitiga karena 

bidang alas dan bidang atas berbentuk segitiga. Prisma segi lima, 

karena bidang alas dan bidang atas berbentuk segi lima. Namun 

dalam buku ini hanya membahas mengenai prisma 

segitiga.Contoh prisma segitiga sebagai berikut. 

 

Gambar 2.3 bangun ruang prisma 

d. Limas  

Limas adalah bangun ruang yang dibatasi oleh sebuah 

segitiga ataupun segi banyak sebagai alas dan beberapa buah 

bidang berbentuk segitiga sebagai bidang tegak yang bertemu 

pada satu titik puncak. Limas diberi nama berdasarkan bentuk 

segi –n pada bagian alas. Misalnya limas segiempat, karena 

bidang alas berbentuk segiempat.Berikut gambar limas segitiga. 

 

 

Gambar 2.4 bangun ruang limas 

 

3. Bangun Ruang Sisi Lengkung 

a. Tabung  

Tabung adalah bangun ruang yang memiliki 3 bidang sisi dengan 

sisi alas dan sisi atasnya berupa lingkaran, tidak memiliki titik 

sudut, dan memiliki 2 buah rusuk lengkung. Berikut adalah 

gambar tabung: 
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Gambar 2.5 bangun ruang tabung 

b. Kerucut  

Kerucut merupakan bangun ruang yang dibatasi pada 

sebuah sisi lengkung dan sebuah sisi alas yang memiliki bentuk 

lingkaran, bangun kerucut terdiri dari 2 sisi serta 1 rusuk dan 1 

titik sudut. Kerucut juga didefinisikan sebagai bangun ruang sisi 

lengkung yang menyerupai limas segi yang beraturan yang  

bidang alasnya memiliki bentuk lingkaran. Unsur – unsur kerucut 

sebagai berikut: 

1. Memiliki dua bidang sisi yaitu sisi alas dan sisi lengkung yang 

disebut selimut. 

2. Sisi alasnya berbentuk lingkaran. 

3.  Sisi lengkung kerucut jika dibentangkan akan berbentuk juring 

lingkaran.  

4. Kerucut memiliki garis pelukis yang menghubungkan titik 

puncak dengan rusuk alasnya. 

5. Antara jari-jari alas (r), tinggi kerucut (t) dan garis pelukis (s) 

memiliki hubungan s = r + t 

 

r = jari-jari 

d = diameter = 2 x panjang jari-jari 

t = tinggi kerucut 

s = garis pelukis 
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 Berikut contoh kerucut dalam kehidupan sehari-hari: 

  

Gambar 2.6 bangun ruang kerucut 

 

c.  Bola  

Bola adalah sebuah bangun ruang tiga dimensi yang 

dibentuk oleh lingkaran yang berjari-jari sama panjang dan 

berpusat hanya pada 1 titik yang sama. Bola merupakan bangun 

ruang sisi lengkung yang dibatasi oleh satu bidang lengkung.Bola 

didapatkan dari bangun setengah lingkaran yang diputar satu 

putaran penuh atau 360 derajat pada garis tengahnya.Menurut 

KBBI bola berarti barang yang bentuknya menyerupai bulatan. 

Bola adalah bangun ruang tiga dimensi yang dibentuk 

oleh tak hingga lingkaran berjari-jari sama panjang dan berpusat 

pada satu titik yang sama. Dalam geometri bola adalah bangun 

ruang tiga dimensi yang dibentuk oleh tak hingga lingkaran jari-

jari sama panjang dan berpusat pada satu titik yang sama. Bola 

hanya memiliki 1 sisi. Bola hanya memiliki sebuah sisi lengkung 

dan tidak memiliki titik  sudut. Berikut adalah contoh bangun 

ruang bola dalam kehidupan sehari-hari.
40

 

 

    Gambar 2.7 bangun ruang bola 

 

 

                                                           
 40 Siti Ruqoyah, M.Pd, dkk, Belajar Bangun Ruang Dengan VBA Microsoft 

Exel, (Purwakarta: 2018), h. 14-21. 
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F.  PENGUMPULAN DAN PENYAJIAN DATA 

1. Mengenal Data 

 Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) data adalah  

keterangan yang benar dan nyata. Data adalah sesuatu yang belum 

mempunyai arti bagi  penerimanya dan masih memerlukan adanya 

suatu pengolahan. Data dapat berwujud suatu keadaan, gambar, suara, 

huruf, angka, matematika, bahasa ataupun simbol-simbol lainnya yang 

dapat digunakan sebagai bahan untuk melihat lingkungan, objek, 

kejadian ataupun konsep. 

 Metode pengolahan data merupakan teknik atau cara yang 

dilakukan untuk mengumpulkan data. Metode menunjuk suatu cara, 

sehingga dapat diperlihatkan penggunaannya melalui angket, 

wawancara, pengamatan, tes, dokumentasi, dsb. 

Tabel 2.1 penyajian data primer 

No  Nama siswa Tinggi badan Berat badan 

1.  Siti 130 cm 40 kg 

2.  Dayu 138 cm 42 kg 

3.  Beni 147 cm 48 kg  

4.  Edo  150 cm 50 kg 

5.  Lani 140 cm 45 kg 

   

Data diatas diperoleh secara langsung tentang pengukuran tinggi 

badan dan berat badan.Data seperti diatas disebut data primer. 

Tabel 2.2 penyajian data sekunder 

No  Nama siswa Golongan darah 

1.  Siti  O 

2.  Dayu B 

3.  Beni O 

4.  Edo A 
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5.  Lani AB 

 

Data golongan darah diatas diperoleh tidak secara langsung.Ia 

mendapat kan dari UKS. Data seperti diatas disebut data Sekunder. 

 

2. PENYAJIAN DATA 

1. Penyajian dalam bentuk daftar 

Data tinggi badan siswa diperoleh data sebagai berikut. Dalam 

satuan cm. 

140  142  138  150  155   156 

165  148  145  157  158   162  

154  156  155  149  151   152 

152  157  160  143  154   163 

150  140  142  138  150   160 

Dari data diatas diperoleh tinggi badan tertinggi adalah 165 cm. 

tinggi badan terendah adalah 138 cm. 

 

2. Penyajian data dalam bentuk tabel 

Penyajian data dalam bentuk tabel merupakan kelanjutan data 

dalam bentuk daftar.  

Contoh : 

 Daftar Golongan Darah Siswa Kelas V 

Tabel 2.3 daftar golongan darah kelas v 

NO  Golongan Darah  Nama Siswa 

1.  A Beni, Arin, Pandu, 

Zaki, Putri, Ahsin, 

Mahmud, Ahmad, 

Shila, Umar, Wali, 

Panji 
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2.  B Edo, Indah, Ahada, 

Salma, Aqil, Aroh, 

Muna 

3.  AB Lani, Udin, Uli 

4.  O Siti, Ayu, Rima, Dela, 

Ali, Rara, Rani, Nia 

 

Apabila daftar golongan darah di atas menginginkan banyak siswa 

masing-masing golongan darah , maka dapat dibuat tabel berikut: 

 

Tabel 2.4 hasil daftar golongan darah kelas v 

No  Golongan darah  Banyak siswa 

(frekuensi) 

1.  A 12 

2.  B 7 

3.  AB 3 

4.  O 8 

          Jumlah  30 

 

Berdasarkan tabel diatas dapat diperoleh informasi sebagai berikut: 

Siswa yang memiliki golongan darah A sebanyak 12 anak 

Siswa yang memiliki golongan darah B sebanyak 7 anak 

Siswa yang memiliki golongan darah AB sebanyak 3 anak 

Siswa yang memiliki golongan darah O sebanyak 8 anak 

 

3. Penyajian data dalam bentuk diagram gambar (piktogram) 

Pictogram merupakan penyajian data yang angka tertentu diganti 

dengan gambar. 
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Contoh : 

Siti dan teman temannya hamper setiap hari berkunjung ke 

perpustakaan. Mereka belajar bersama di perpustakaan dan di 

perpustakaan de beri kesempatan untuk meminjam buku . berikut 

data peminjam buku diperpustakaan.  

- Hari senin sebanyak 25 siswa 

- Hari selasa sebanyak 20 siswa 

- Hari rabu sebanyak 30 siswa 

- Hari kamis sebanyak 15 siswa 

- Hari jumat sebanyak 10 siswa 

- Hari sabtu sebanyak 45 siswa 

 

Gambar 2.8 penyajian data dalam bentuk 

diagram  
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4.  Penyajian data dalam bentuk diagram batang 

Dalam menentukan diagram batang yang harus dilakukan adalah 

mengelompokkan data atau mengurutkan data dalam bentuk daftar. 

Kemudian buatlah sumbu x dan y. 

 

 

Tabel 2.5 penyajian data dalam bentuk diagram batang 
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5. Penyajian data dengan diagram garis 

 

Gambar 2.9 langkah langkah membuat 

diagram garis
41

 

                                                           
41 Purnomosidi, Wiyanto, dkk, Senang Belajar Matematika, ( Malang:2018), 

h.209. 
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G. Penelitian Relevan 

Dalam penelitian yang relevan mengenai media poster 

tiga dimensi berbasis multimedia yakni : 

a. Penelitian yang dilakukan oleh Riza Wayani, Sri Adelia Sari, 

Rini Safitri  yang berjudul “Pengembangan Media Poster Pada 

Materi Struktur Atom Di SMA N 12 Banda Aceh”. Hasil 

dalam penelitian ini bahwa media poster telah memenuhi 

kriteria baik. Penilaian kualitas media poster para ahli 

diperoleh presentase kelayakan sebesar 82,53% dengan 

kategori sangat layak, dan persepsi peserta didik secara 

keseluruhan memberikan respon positif terhadap media poster 

yang dikembangkan dengan nilai rata-rata persentase jawaban 

yang diperoleh 46,09% atas jawaban setuju. Hal ini 

menunjukkan media poster yang dikembangkan sudah layak 

diterapkan pada peserta didik di SMA/MA. 
42

 

 

b. Penelitian yang dilakukan oleh Ajo Dian Yusandika yang 

berjudul “Pengembangan Media Poster Sebagai Suplemen 

Pembelajaran Fisika Materi Tata Surya”. Hasil dalam 

penelitian ini menunjukkan bahwa media pembelajaran poster 

dinyatakan layak digunakan. Berdasarkan hasil analisis data 

setelah produk divalidasi oleh validator ahli media dan ahli 

materi, produk akhir yang dihasilkan telah memenuhi kriteria 

layak dengan skor rata-rata dari ahli media sebesar 89%, ahli 

materi sebesar 85%, hasil kemenarikan peserta didik sebesar 

83% untuk uji coba kelompok kecil sebesar 82% dan 

tanggapan pendidik sebesar 81%. Hasil respon peserta didik 

memperoleh hasil yang sangat baik. Terdapat persamaan dan 

perbedaan penelitian yang dijalankan oleh Ajo Dian 

Yusandika. Persamaanya yakni produk yang dikembangkan 

berupa poster tiga dimensi. Perbedaannya yakni terletak pada 

                                                           
 42Riza wayani, Sri Adelia Sari, Rini Safitri, Pengembangan media poster 

pada materi struktur ataom di SMA N12 Banda Aceh, Jurnal Pendidikan Sains 

Indonesia, Vol 5 No 1, 2017. Hlm 1. 
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materi yang dipakai berbeda, waktu yang berbeda serta tempat 

penelitiannya berbeda.
43

 

c. Penelitian yang terdahulu yakni oleh Ervan Johan Wicaksana, 

Pramana Atmadja, Yuli Asmira dengan judul “Pengembangan 

Poster Kesehatan Reproduksi Berbasis Pendidikan Karakter 

Menggunakan Canva pada Usia Remaja Di SMA. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa produk yang  dikembangkan 

layak digunakan, hal ini dibuktikan dengan hasil penelitian 

menunjukkan pada 6 orang kelompok kecil (81,4%), kelompok 

besar (87,3%), dan guru (83,3%), diperoleh tanggapan dengan 

kategori sangat baik, dan 3 hasil belajar siswa meningkat 

dengan kategori sedang (0,65). Terdapat persamaan dan 

perbedaan yang dijalankan oleh Ervan Johan Wicaksana, 

Pramana Atmadja, Yuli Asmira. Persamaannya yakni  

mengembangkan media poster, sama-sama menggunakan 

model peneltian pengembangan pendidikan dengan model  4D. 

Perbedaannya yaitu terletak pada materi yang dipakai berbeda, 

waktu yang berbeda serta tempat penelitiannya berbeda dari 

penelitian sebelumnya. 
44

 

 

H. Kerangka Berfikir  

Kerangka berfikir merupakan pokok pikiran teori dalam 

penelitian yang telah dikembangkan secara mendasar dari 

perumus hipotesis, pada proses pendidikan tentunya diperlukan 

perlengkapan pembelajaran agar lebih mudah untuk 

menyampaikan materi pembelajaran. Keberadaan dari media 

yang sudah dikembangkan diharapkan dapat membantu peserta 

didik dalam memahami materi dan dapat mengembangkan 

keahliannya dalam melaksanakan perubahan dalam proses 

                                                           
 43 Ajo Dian Yusandika, Pengembangan Media Poster Sebagai Suplemen 

Pembelajaran Fisika, Jurnal of science and Mathematics Education, ISSN 2615-8639 

Vol 1 No 3, ( November 2018), h.1.  

 44 Ervan Johan Wicaksana, Pramana Atmadja, Yuli Asmira, Pengembangan 

Poster Kesehatan Reproduksi Berbasis Pendidikan Karakter Menggunakan Canva 

Pada Usia Remaja Sekolah di SMA, Jurnal Penelitian dan pengkajian Ilmu 

Pendidikan, ISSN : 2615-6881, Vol 4 No 2, (Juli 2020), h.1. 
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pendidikan, sehingga dapat memotivasi dan memberi semangat 

peserta didik. Pengembangan poster tiga dimensi berbasis 

multimedia diharapkan mampu meningkatkan minat belajar 

peserta didik dan memudahkan peserta didik dalam memahami 

materi yang dipelajari. Model pengembangan yang dilakukan 

oleh peneliti nantinya akan menghasilkan media berupa poster 

multimedia yang berbertik aplikasi android. Kerangka berfikir 

peneliti sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Gambar 2.10 kerangka berfikir 

Dalam pembelajaran daring, penggunaan media pembelajaran  

kurang maksimal dan hanya sebatas menunjukkan video 

pembelajaran serta kurangnya media pembelajaran yang 

praktis, mudah dibawa kemana saja dan bisa dibaca kapan 

saja saat pembelajaran daring. Dan kurangnya media 

pembelajaran berbasis multimedia yang mendukung dalam 

pembelajaran daring. 

 

 

 
Pengembangan media poster tiga dimensi 

 

 

 

imensi berbasis multimedia Media pembelajaran poster tiga dimensi 

dikembangkan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uji validitas oleh ahli materi dan ahli media 

media 

pembelajaran 

poster berbasis 

multimedia 

layak atau 

siap 
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 Kerangka berfikir dalam pengembangan poster tiga dimensi 

berbasis multimedia ini diawali dari masalah yang ditemukan saat 

tahap awal penelitian di sekolah. Setelah melakukan wawancara 

kepada guru di sekolah masalah dapat ditemukan. Berdasarkan 

penuturan tenaga pendidik bahwa penggunaan media berbasis 

multimedia hanya sebatas pada memperlihatkan video pembealajaran 

saja. Pemanfaatan media berupa aplikasi belum diterapkan dan 

digunakan. Selain itu, kurangnya media yang praktis, yang dapat 

dibawa kemana-mana, dan dapat dibaca kapan saja terutama saat 

pembelajaran daring. Kurang adanya media pembelajaran multimedia 

yang mendukung dalam pembelajaran daring. Saat pembelajaran di 

kelas juga peserta didik terkadang lupa saat diperintahkan untuk 

membawa media yang akan dipelajari hari itu. Mereka biasanya 

menggunakan media secara nyata dari alam. Jadi sangat minim 

penggunaan multimedia berbasis android terutama penggunaan 

aplikasi di kelas maupun daring. 

 Berlandaskan masalah tersebut peneliti memberikan solusi 

yakni dengan mengembangkan produk berupa media pembelajaran 

poster tiga dimensi berbasis multimedia, yakni berupa berupa aplikasi 

yang memanfaatkan android dalam pengoperasiannya. Aplikasi poster 

tiga dimensi berbasis multimedia merupakan campuran beberapa 

media, seperti teks, video, gambar, audio, animasi, maupun grafik. 

Aplikasi poster tiga dimensi menampilkan menu-menu utama yang 

dapat dipilih oleh penggunanya. Keberadaan aplikasi ini diharapkan 

peserta didik dapat terbantu dengan adanya media pembelajaran dan 

lebih gampang menguasai materi yang diajarkan terutama pada materi 

bangun ruang. Selain itu dengan adanya aplikasi poster tiga dimensi 

ini pendidik dapat memanfaatkannya saat mengajar di kelas untuk 

dijadikan media yang praktis, gampang dibawa kemana saja dan bisa 

dibaca oleh peserta didik kapan saja. 
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