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ABSTRAK 

 

 

Nursalam, Mahmud. 2017. Pengembangan Media E-Poster Berbasis Website. 

Skripsi. Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, 

Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I: Farid Ahmadi, S. Kom., 

M.Kom., Ph.D. dan Pembimbing II: Harmanto, S.Pd., M.Pd. 117 hal 

 Latar belakang penelitian ini adalah rendahnya ketuntasan hasil belajar 

siswa mata pelajaran IPA kelas III SD Islam Al Madina Semarang sebesar 76% 

disebabkan media IPA kurang tersedia dan belum optimal dalam menarik perhatian 

siswa. Dari permasalahan tersebut, peneliti berinisiatif untuk mengembangkan 

media pembelajaran yang dapat meningkatkan hasil belajar IPA. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengembangkan media pembelajaran, menguji kelayakan media 

pembelajaran, dan menguji efektivitas hasil belajar IPA materi sumber energi dan 

kegunaannya dengan menggunakan media e-poster berbasis website pada siswa 

kelas III SD Islam Al Madina Semarang. 

Jenis penelitian ini merupakan Research and Development (RnD) dengan 

metode pengembangan menggunakan model Waterfall Software Development Life 

Cycle (SDLC) oleh Youssef Bassil, yang meliputi tahap analysis, design, 

implementation, testing dan maintenance. Penentuan tingkat kelayakan media 

pembelajaran e-poster berbasis website berdasarkan uji validasi para ahli dan uji 

coba kelompok kecil kemudian diterapkan pada kelompok besar. Teknik 

pengumpulan data dengan menggunakan wawancara terstruktur, dokumentasi, 

kuesioner, dan tes. Teknik analisis data, meliputi analisis data produk, analisis data 

awal dengan uji normalitas, serta analisis data akhir dengan uji N-gain dan uji 

paired sample t-test. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa persentase yang diperoleh dari ahli 

materi sebesar 89,17% yang dapat dikatakan bahwa materi sumber energi dan 

kegunaannya termasuk dalam kriteria sangat layak untuk digunakan. Persentase 

yang dicapai oleh ahli media adalah 85%, dapat dikatakan bahwa media sangat 

layak untuk digunakan pada pembelajaran IPA. Hasil belajar uji coba kelompok 

kecil mengalami peningkatan dengan perolehan sebesar 0,53 termasuk dalam 

kriteria sedang. Angket tanggapan siswa dan guru menyatakan bahwa media e-

poster berbasis website dalam kriteria sangat layak digunakan dalam pembelajaran 

IPA. Kelayakan terseut diperkuat dengan hasil rata-rata posttest kelompok besar 

sebesar 87,2 meningkat dari hasil rata-rata pretest yang hanya sebesar 72,2 dengan 

perolehan pemahaman dalam kriteria sedang (N-Gain= 0,54). 

Simpulan dari penelitian ini adalah media e-poster berbasis website sangat 

layak digunakan dalam pembelajaran IPA dan meningkatkan hasil belajar siswa. 

Saran untuk media e-poster berbasis website agar digunakan secara baik di sekolah 

maupun di rumah sebagai sumber belajar dan dapat memanfaatkan media yang 

inovatif yang serupa untuk mata pelajaran lainnya. 

Kata kunci:   e-poster; pengembangan; IPA; sekolah dasar 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan salah satu komponen yang paling penting dalam 

peradaban manusia. Kegiatan tersebut telah dimulai sejak manusia pertama ada di 

dunia sampai berakhirnya kehidupan ini. Bahkan proses pendidikan dimulai sejak 

Allah SWT menciptakan dan mengajarkan manusia pertama semua nama yang 

belum dikenal oleh para malaikat. Pendidikan merupakan langkah untuk 

mencerdaskan kehidupan bangsa yang terkandung dalam pembukaan Undang-

Undang Dasar 1945 alenia ke-4 serta ingin mencapai tujuan pendidikan nasional. 

Pengaruh pendidikan yang berkualitas akan  memajukan kualitas di berbagai bidang 

sehingga menuntut sumber daya manusia untuk memiliki kemampuan yang 

berkualitas pula. Selain mengusahakan pendidikan yang berkualitas, pemerintah 

harus bekerja lebih keras untuk perataan pendidikan dasar bagi seluruh warga 

negara Indonesia agar dapat berperan aktif dalam memajukan bangsa Indonesia. 

Pendidikan merupakan salah satu sektor penting dalam pembangunan 

nasional. Hal tersebut akan membentuk manusia yang berkualitas, seperti yang 

terkandung dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Bab II Pasal 3 bahwa, 

pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk 

watak seperti peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan 

kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar 

menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,
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 berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, menjadi warga negara 

yang demokratis serta bertanggung jawab. Tujuan pendidikan nasional tersebut 

merupakan acuan untuk mengukur keberhasilan dari suatu kegiatan pendidikan. 

Tujuan pendidikan nasional tersebut dapat tercapai dengan adanya kurikulum 

sebagai seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan 

pelajaran serta cara sebagai pedoman dalam penyelanggaraan kegiatan 

pembelajaran. Sesuai dengan Permendiknas tahun 2006 tentang Standar Isi dalam 

mengembangkan KTSP harus memperhatikan prinsip pelaksanaan kurikulum yang 

tercantum dalam standar isi satuan pendidikan. Kurikulum dilaksanakan dengan 

menegakkan kelima pilar belajar, yaitu: 

(1) belajar untuk beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 

(2) belajar untuk memahami dan menghayati; (3) belajar untuk mampu 

melaksanakan dan berbuat secara efektif; (4) belajar untuk hidup 

bersama dan berguna bagi orang lain; (5) belajar untuk membangun 

dan menemukan jati diri, melalui proses pembelajaran yang aktif, 

kreatif, efektif dan menyenangkan (Badan Standar Nasional 

Pendidikan, 2006:10). 

 

Proses pembelajaran dengan menggunakan KTSP terdiri dari beberapa mata 

pelajaran. Salah satu mata pelajaran yang terdapat di setiap jenjang pendidikan 

adalah Ilmu Pengetahuan Alam (IPA). Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) berupaya 

membangkitkan minat manusia agar mau meningkatkan kecerdasaan dan 

pemahamannya tentang alam seisinya yang penuh rahasia. Darmojo (dalam 

Samatowa, 2016:2) menyatakan IPA adalah pengetahuan yang rasional dan objektif 

tentang alam semesta dengan segala isinya. IPA membahas tentang gejala-gejala 

alam yang disusun secara sistematis yang didasarkan pada hasil percobaan dan 
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pengamatan yang dilakukan oleh manusia. Selain itu, mata pelajaran IPA di SD/MI 

bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut; 

(1) memperoleh keyakinan terhadap kebesaran Tuhan Yang Maha Esa 

berdasarkan keberadaan, keindahan dan keteraturan alam ciptaan-Nya; (2) 

mengembangkan pengetahuan dan pemahaman konsep-konsep IPA yang 

bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari; (3) 

mengembangkan rasa ingin tahu, sikap positif dan kesadaran tentang 

adanya hubungan yang saling mempengaruhi antara IPA, lingkungan, 

teknologi dan masyarakat; (4) mengembangkan keterampilan proses untuk 

menyelidiki alam sekitar, memecahkan masalah dan membuat keputusan; 

(5) meningkatkan kesadaran untuk berperan aktif dalam memelihara, 

menjaga dan melestarikan lingkungan alam; (6) meningkatkan kesadaran 

untuk manghargai alam dan segala keteraturannya sebagai salah satu 

ciptaan Tuhan; (7) memperoleh bekal pengetahuan, konsep dan 

keterampilan IPA sebagai dasar untuk melanjutkan pendidikan ke 

SMP/MTs. 

 

 

Tujuan IPA tersebut dicapai melalui proses pembelajaran dengan beberapa 

aspek. Ruang lingkup bahan kajian IPA untuk SD/MI meliputi aspek-aspek berikut; 

(1) makhluk hidup dan proses kehidupan, yaitu manusia, hewan, tumbuhan dan 

interaksinya dengan lingkungan serta kesehatan; (2) benda/materi, sifat-sifat dan 

kegunaannya meliputi: cair, padat dan gas; (3) energi dan perubahannya meliputi: 

gaya, bunyi, panas, magnet, listrik, cahaya dan pesawat sederhana; (4) bumi dan 

alam semesta meliputi: tanah, bumi, tata surya, dan benda-benda langit lainnya. 

Tujuan dan ruang lingkup  mata pelajaran IPA sudah dijelaskan secara luas 

dan sesuai dengan perkembangan pendidikan secara global. Namun pada 

kenyataannya muatan IPA belum sepenuhnya terintegrasi secara baik. Hasil Trend 

in International Mathematics and Science Study (TIMSS) 2015 terhadap siswa 

kelas IV SD/MI menunjukkan pencapaian siswa Indonesia pada peringkat 45 dari 

48 negara dengan poin sebesar 397. Terdapat 6% sekolah dari 9.000 SD/MI yang 
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setara atau lebih baik dari best performance TIMSS. Secara umum, siswa lemah 

pada semua aspek konten kognitif baik Matematika maupun IPA. Namun, diagnosa 

secara mendalam menemukan aspek-aspek yang telah dikuasai dan yang perlu 

mendapatkan perhatian lebih. Siswa Indonesia menguasai sola-soal yang bersifat 

rutin, sederhana, serta mengukur fakta yang berkonteks keseharian. Hasil tersebut 

dapat disimpulkan bahwa siswa Indonesia perlu penguatan kemampuan 

mengintegrasikan informasi, menarik kesimpulan, menggeneralisir pengetahuan 

yang dimiliki. 

Permasalahan muatan IPA tersebut juga terjadi pada kelas III SD Islam Al 

Madina Semarang. Berdasarkan hasil pra penelitian yang dilakukan di SD Islam Al 

Madina Semarang melalui observasi dan wawancara menunjukkan bahwa guru 

menggunakan metode ceramah, tanya jawab, diskusi dan bermain untuk dalam 

pembelajaran IPA untuk membangkitkan semangat belajar siswa. Guru 

berpandangan bahwa dengan pembelajaran yang mengaktifkan siswa maka materi 

yang ingin disampaikan dapat dipahami oleh siswa. Akan tetapi, tidak semua materi 

dapat tersampaikan dengan baik melalui metode yang diterapkan oleh guru tersebut. 

Permasalahan terdapat pada kurangnya media pembelajaran IPA materi sumber 

energi dan kegunaannya yang tersedia di dalam kelas tersebut sehingga guru 

menggunakan media pembelajaran berupa gambar. Penggunaan media 

pembelajaran berupa gambar kurang memicu semangat dan keaktifan siswa dalam 

pembelajaran IPA. 

Berdasarkan dokumen data hasil belajar siswa kelas III ditemukan bahwa 

hasil belajar IPA memiliki persentase ketuntasan terendah dibandingkan mata 
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pelajaran yang lain sebesar 76%. Hasil belajar tersebut dapat dilihat seperti pada 

diagram berikut ini ; 

 

Gambar 1.1 Diagram Ketuntasan Hasil Belajar Siswa Kelas III SD Islam 

Al Madina Semarang 

Ketuntasan hasil belajar siswa kelas III SD Islam Al Madina Semarang 

menunjukkan bahwa dari 28 siswa terdapat 22 siswa (76%) yang mendapat nilai di 

atas Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yaitu 72 dan 6 siswa (24%) yang 

mendapat nilai di bawah Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM). Mata pelajaran IPA 

memilki rata-rata terendah yaitu 77,71.  

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, peneliti dapat mengidentifikasi akar 

masalah, antara lain; 

1. Penggunaan metode pembelajaran belum sesuai dengan materi yang akan 

disampaikan. Guru lebih memilih menggunakan metode pembelajaran 
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berdasarkan karakteristik siswa untuk aktif dalam pembelajaran. Guru 

berpandangan bahwa dengan menggunakan metode yang dapat 

membangkitkan semangat belajar siswa diharapkan siswa mampu memahami 

materi yang ingin disampaikan oleh guru. 

2. Kurangnya media pembelajaran IPA yang dapat membantu guru dalam 

menyampaikan materi sumber energi dan kegunaannya kepada siswa. Hasil 

observasi membuktikan bahwa guru menggunakan gambar yang ditempelkan 

pada papan tulis sebagai media pembelajaran IPA. 

3. Penggunaan media pembelajaran yang kurang menarik dan inovatif bagi 

siswa. Media yang digunakan guru berupa gambar yag ditempelkan pada 

papan tulis menyebabkan siswa kurang bersemangat dalam pembelajaran. 

4. Hasil belajar IPA siswa belum optimal terbukti dengan ketuntasan hasil 

belajar siswa kelas III SD Islam Al Madina Semarang menunjukkan bahwa 

dari 28 siswa terdapat 22 siswa (76%) yang mendapat nilai di atas Kriteria 

Ketuntasan Minimal (KKM) yaitu 72 dan 6 siswa (24%) yang mendapat nilai 

di bawah Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM). Mata pelajaran IPA memiliki 

rata-rata terendah yaitu 77,71. 

 

1.3 Pembatasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan, peneliti membatasi 

permasalahan tentang media pembelajaran yang perlu dikembangkan dengan 

inovasi agar memicu motivasi belajar siswa dan meningkatkan keterampilan guru 

dalam menyampaikan materi IPA sehingga tujuan pembelajaran tercapai secara 



7 
 

 

optimal serta meningkatkan hasil belajar IPA. Untuk itu, peneliti mengembangkan 

media yang dapat digunakan dalam pembelajaran IPA di kelas. 

Media pembelajaran merupakan suatu alat bantu yang digunakan guru dalam 

menyampaikan materi pembelajaran untuk memudahkan siswa memahami materi 

tersebut. Menurut Geralch dan Ely (dalam Arsyad, 2013:3) 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. Media pembelajaran memiliki beberapa jenis, Hamdani 

(2011:248) menggelompokan media pembelajaran menjadi tiga, yaitu media visual, 

media audio dan media audio visual. Media visual dapat berupa gambar atau foto, 

sketsa, diagram, bagan, grafik, kartun, poster, peta atau globe, papan flanel, dan 

papan buletin. Media audio antara lain radio, alat perekam pita magnetik, piringan 

hitam dan laboratorium bahasa. Sedangkan media audio visual yaitu video, CD 

interaktif, multimedia. 

Media visual dalam bentuk grafis salah satunya adalah poster. “Poster 

didefinisikan sebagai kombinasi visual dari rancangan yang kuat dengan warna dan 

pesan dengan maksud untuk menangkap perhatian orang yang lewat tetapi cukup 

lama menanamkan gagasan yang berarti di dalam ingatannya.” (Sudjana dan Rivai, 

2010:51). Dengan bentuk yang sederhana, berwarna, tulisan yang jelas dan motif, 

poster dapat menarik perhatian orang untuk mengamati atau melihat pesan yang 

terdapat di dalamnya. Media ini sering dipakai guru dalam pembelajaran karena 

mudah dibawa dan mudah untuk dipahami siswa dengan menonjolkan salah satu 

dari unsur poster tersebut. 
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Seiring kemajuan teknologi dan informasi di dewasa ini, dunia pendidikan 

pun memanfaatkan web sebagai media pembelajaran. Walaupun terdapat penelitian 

yang menyebutkan pembelajaran menggunakan internet (e-learning) cenderung 

sama dengan pembelajaran klasikal akan tetapi keuntungan yang dapat diperoleh 

dalam hal fleksibilitasnya. “Melalui media pembelajaran berbasis web siswa dapat 

mengakases kapan saja dan di mana saja” (Nurohman, 2015:8). Selain itu, “siswa 

dan guru bisa mengeluarkan pendapat secara bebas mengenai materi ajar tanpa 

adanya hambatan psikologis, sebagaimana pembelajaran dilakukan dengan tatap 

muka (Darmawan, 2014:11). 

Hal tersebut didukung dengan penelitian yang dilakukan Fierda Zahara 

Jannah, Vina Serevina dan I Made Astra (2016) dengan judul “Pengembangan 

Media Pembelajaran Poster Fisika Fluida Statis Berbasis Lingkungan dalam Bentuk 

Poster Photoscrap” dalam e-Journal Universitas Negeri Jakarta Vol. V No. 10 

menunjukkan hasil bahwa : (1) uji validasi oleh ahli materi mendapatkan persentase 

sebesar 81,25%, (2) uji validasi oleh ahli media pembelajaran sebesar 79,95%, (3) 

uji validasi oleh guru fisika SMA/MA dengan interprestasi sangat baik sebesar 

94,85% , (4) hasil uji terbatas terhadap siswa menunjukkan persentase pencapaian 

sebesar 85,54%. Disimpulkan bahwa dalam poster fisika fluida statis dalam bentuk 

photoscrap telah memenuhi persyaratan sebagai media pembelajaran fisika yang 

dapat meningkatkan hasil belajar siswa SMA kelas X. 

Penelitian tersebut diperkuat dengan penelitian yang dilakukan I Pt Budi 

Yoga Pratama, A. A Gd Agung dan I Dw Kade Tastra (2014) dengan judul 

“Pengembangan Media Pembelajaran E-Learning berbasis Website pada Mata 
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Pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam Kelas VII B Semester Genap di SMP Negeri 1 

Negara” dalam e-Journal Edutech Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan 

Tenologi Pendidikan Vol. 2 No. 1 menunjukkan hasil bahwa : (1) uji ahli isi mata 

pelajaran IPA berada pada kualifikasi sangat baik (96,6%), (2) uji ahli media 

pembelajaran berada pada baik (84%), (3) uji ahli desain pembelajaran berada pada 

kualifikasi baik (86,6%), (4) uji coba perorangan berada pada kualifikasi sangat 

baik (92%), uji coba kelompok kecil berada pada kualifikasi sangat baik (93,83%), 

uji coba lapangan berada pada kualifikasi sangat baik (93,6%), (5) uji efektivitas 

menunjukkan peningkatan hasil belajar T hitung = 20,97 > T tabel = 2,002. 

Disimpulkan bahwa dalam penelitian tersebut telah menghasilkan media 

pembelajaran pada mata pelajaran IPA yang layak pakai, sesuai kebutuhan dan 

karateristik siswa. 

Penelitian yang relevan dilakukan Robin Kay (2014) dengan judul “Exploring 

the use of web-based learning tools in secondary school classrooms” dalam 

Interactive Learning Environments Vol. 22 No. 1 menghasilkan dampak dari 

penggunaan Web-Based Learning Tools (WBLTs) yang dikenal sebagai objek 

pembelajaran. Dampak positif ditunjukkan dengan kinerja siswa yang meningkat 

cukup tinggi (28% sampai dengan 53%) dalam konsep mengingat, pemahaman, 

penerapan, dan menganalisis. Selain itu, dampak yang serupa juga dirasakan oleh 

guru dalam pembelajaran yang membuat siswa lebih aktif dan kinerja yang 

diharapkan tercapai. 

Ditinjau dari manfaat penggunaan, media pembelajaran berbasis website 

sangat tepat dan layak digunakan dalam pembelajaran IPA. Berdasarkan latar 
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belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul 

“Pengembangan media pembelajaran e-poster berbasis website untuk 

meningkatkan hasil belajar IPA materi sumber energi dan kegunaanya siswa kelas 

III SD Islam Al Madina Semarang”. 

 

1.4 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang dijabarkan di atas, maka 

peneliti menarik rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah pengembangan media pembelajaran e-poster berbasis website 

untuk meningkatkan hasil belajar IPA materi sumber energi dan kegunaannya 

kelas III SD Islam Al Madina Semarang? 

2. Apakah e-poster berbasis website layak digunakan sebagai media 

pembelajaran IPA materi sumber energi dan kegunaannya kelas III SD Islam 

Al Madina Semarang? 

3. Apakah penggunaan media pembelajaran e-poster berbasis website efektif 

terhadap hasil belajar IPA materi sumber energi dan kegunaannya kelas III 

SD Islam Al Madina Semarang? 

 

1.5 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah, maka tujuan penelitian adalah sebagai 

berikut: 
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1. Mengembangkan media pembelajaran e-poster berbasis website untuk 

meningkatkan hasil belajar IPA materi sumber energi dan kegunaanya 

terhadap hasil belajar siswa kelas III SD Islam Al Madina Semarang. 

2. Menguji kelayakan media pembelajaran e-poster berbasis website  IPA materi 

sumber energi dan kegunaannya kelas III SD Islam Al Madina Semarang. 

3. Menguji efektivitas hasil belajar IPA materi sumber energi dan kegunaannya 

dengan menggunakan media pembelajaran e-poster berbasis website pada 

siswa kelas III SD Islam Al Madina Semarang. 

 

1.6 Manfaat Penelitian 

1.6.1 Manfaat Teoritis 

Pengembangan media pembelajaran e-poster berbasis website dapat menjadi 

gagasan dalam mengembangkan media pembelajaran dan pendukung teori untuk 

penelitian-penelitian yang berkaitan dengan pembelajaran IPA. 

1.6.2 Manfaat Praktis 

1.6.2.1 Bagi Siswa 

Meningkatkan daya tarik dan motivasi siswa dalam pembelajaran IPA materi 

sumber energi dan kegunannya sehingga dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 

Selain itu, siswa dapat berinteraksi aktif selama pembelajaran berlangsung. 

1.6.2.2 Bagi Guru 

Media pembelajaran e-poster berbasis website dapat menjadi gagasan dan 

bahan kajian yang dapat dikembangkan oleh guru dalam upaya membentuk 

pembelajaran yang menarik bagi siswa. Guru menjadi lebih mudah menyampaikan 
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pembelajaran IPA materi sumber energi dan kegunaannya dan termotivasi untuk 

membuat media pembelajaran yang inovatif. 

1.6.2.3 Bagi Sekolah 

Pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan media e-poster berbasis 

website dapat berdampak positif pada kualitas pembelajaran dan memberikan 

kontribusi yang baik dalam perbaikan pembelajaran. Hal tersebut dapat 

meningkatkan mutu dan kualitas sekolah. 

 

1.7 Spesifikasi Produk 

Poster merupakan media penyampai pesan atau informasi dalam bentuk 

gambar, tulisan dan warna pada sebuah kertas yang ditempelkan pada dinding atau 

tempat yang sudah disediakan seperti papan pengumuman untuk khalayak umum. 

Dengan bentuk poster yang menarik serta tempat pemasangannya yang strategis 

memudahkan pembaca untuk menerima informasi atau pesan yang disampaikan 

pembuat poster. Hal tersebutlah merupakan kelebihan poster yang terbuat dari 

kertas. 

Selain itu poster yang terbuat dari kertas memilki kekurangan yaitu tidak 

tahan lama. Hal tersebut disebabkan oleh bahan yang digunakan berupa kertas yang 

dapat rusak, sobek maupun terbakar. Serta warna gambar dan tulisan dalam poster 

dapat luntur bila tidak disimpan dengan baik. Jadi, bila poster kertas digunakan 

dalam pembelajaran dikhawatirkan poster dapat rusak ataupun hilang. 

Berdasarkan kelebihan dan kekurangan poster berbahan kertas peneliti 

mengembangkan poster dalam bentuk elektronik yang disebut e-poster. E-psoter 
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yang dikembangkan peneliti berupa poster dengan gambar dan tulisan yang dibuat 

dengan aplikasi Corel Draw X7 serta menambahkan tujuan pembelajaran di dalam 

poster. Kemudian melalui proses export ke dalam bentuk gambar, gambar poster 

tersebut dikumpulkan untuk diproses menjadi sebuah tampilan yang menarik. 

Setelah hasil tampilan e-poster selesai, kemudian tampilan tersebut diunggah ke 

dalam akun blog yang telah dibuat oleh peneliti. Dan pada blog tersebutlah media 

e-poster berbasis website dapat digunakan guru dan siswa kelas III. Untuk 

mengetahui spesifikasi produk e-psoter berbasis website yang dikembagkan dapat 

melihat bagan berikut; 

 

 

 

 

 

Gambar 1.2 Spesifikasi Produk yang Dikembangkan 

Jadi, pengembangan e-poster berbasis website yang dikembangkan oleh 

peneliti selain dapat bermanfaat untuk pembelajaran IPA kelas III SD materi 

sumber energi dan kegunaannya juga dapat dimanfaatkan khalayak umum 

khususnya guru dan siswa SD untuk menambah ilmu dan wawasan melalui media 

elektronik yang semakin berkembang.
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Kajian Teori 

2.1.1 Teori Belajar 

2.1.1.1 Teori Konstruktivisme 

“Teori konstruktivisme menekankan pada situasi belajar yang memandang 

belajar sebagai kontekstual. Ciri-ciri belajar dalam teori tersebut yaitu; (1) belajar 

harus menjadi suatu proses aktif; (2) siswa mengkonstruksi pengetahuan sendiri 

bukan hanya menerima yang diberi oleh instruktur; (3) bekerja dengan siswa lain 

memberi siswa pengalaman kehidupan nyata melalui kerja kelompok; (4) siswa 

harus dikontrol dalam belajar; (5) siswa harus diberi waktu dan kesempatan untuk 

refleksi; (6) belajar harus dibuat bermakna bagi siswa; (7) belajar harus interaktif 

dan mengangkat belajar tingkat yang lebih tinggi dan kehadiran sosial serta 

membantu mengembangkan makna personal” (Hamdani, 2011:64). Hal tersebut 

sama dengan belajar merupakan proses aktif dari subjek belajar untuk 

mengkonstruksikan makna yang dapat berupa teks, kegiatan dialog, pengamatan 

fisik dan lain-lain serta terjadi sebuah proses mengasimilasikan dan 

menghubungkan pengalaman atau bahan yang dipelajarinya dengan pengertian 

yang sudah dimilki sehingga pengertiannya berkembang (Sardiman, 2011:37). 

Sedangkan S. Degeng (dalam Suprijono, 2012:37) menyatakan “teori 

konstruktivisme belajar merupakan pemaknaan pengetahuan yang bersifat non
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 objektif, temporer dan selalu berubah serta menekankan pada penciptaan 

pemahaman yang menuntut aktivitas kreatif-produktif dalam konteks nyata.” 

Berdasarkan beberapa pendapat ahli tentang teori konstruktivisme di atas, 

dapat disimpulkan bahwa teori tersebut menuntut siswa untuk membentuk 

pengetahuannya sendiri melalui aktiitas kreatif-produktif. Hal tersebut membuat 

siswa dapat memahami dan menerapakan pengetahuan yang telah dipelajari. 

2.1.1.2 Teori Kognitivisme 

“Teori kognitivisme membagi tipe belajar siswa menjadi beberapa kategori 

yaitu; (1) tipe pengalaman kongkrit, siswa lebih menyukai contoh kongkrit dalam 

belajar; (2) tipe observasi reflektif yaitu mengobservasi dengan teliti sebelum 

melakukan tindakan; (3) tipe konseptual abstrak yaitu lebih suka bekerja dengan 

sesuatu dan simbol-simbol daripada dengan temannya; (4) tipe eksperimentasi yaitu 

lebih suka belajar dengan melakukan praktik proyek dan melalui kelompok diskusi” 

(Hamdani, 2011:63). 

Di lain sisi, Suprijono (2012:22) menyatakan bahwa “belajar dalam teori 

kognitivisme merupakan peristiwa mental, bukan peristiwa behavioral meskipun 

hal-hal yang bersifat behavioral tampak lebih nyata hampir dalam setiap peristiwa 

pembelajaran. 

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa belajar 

dalam teori kognitivisme menekankan pada aktivitas siswa yang merupakan 

peristiwa mental dibuktikan dengan aktivitas siswa saat belajar lebih menyukai 

contoh-contoh kongkrit, bekerja dengan simbol-simbol, melakukan praktik atau 

proyek. 
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2.1.1.3 Teori Behavioristik 

“Teori behavioristik menyatakan bahwa belajar merupakan perubahan 

perilaku, baik perilaku yang tampak (overt behavior) atau perilaku yang tidak 

tampak (innert behavior)” (Rifa’i dan Anni, 2012:89). Pernyataan tersebut 

diperkuat oleh pendapat Hamdani (2011:63) yang menyatakan “teori behavioristik 

dalam belajar merupakan respon rangsangan yang dapat diobservasikan secara 

kuantitatif serta memandang tingkah laku siswa yang diobservasi sebagai 

indikator.” 

Berbeda dengan S. Degeng (dalam Suprijono, 2012:37) mengatakan bahwa 

“teori behavioristik menyatakan bahwa belajar merupakan perolehan pengetahuan 

yang bersifat objektif, pasti, tetap, terstruktur dan rapi serta menekankan pada 

penambahan pengetahuan.” 

Berdasarkan beberapa pendapat ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa teori 

behavioristik menyatakan bahwa belajar merupakan menekankan tingkah laku 

siswa yang didapatkan dari hasil perolehan pengetahuan. Teori ini berfokus pada 

kegiatan observasi langsung terhadap tingkah laku siswa selama mengikuti 

pembelajaran. 

2.1.2 Hakikat Belajar 

2.1.2.1 Pengertian Belajar 

Belajar merupakan ciri khas manusia yang dapat membedakannya dengan 

makhluk hidup yang lain. Belajar dilakukan seumur hidupnya, kapan saja, dan 

dimana saja baik di sekolah, kelas, jalanan, dan dalam waktu yang tidak ditentukan 

sebelumnya. Sekalipun demikian, belajar dilakukan manusia senantiasa oleh itikad 
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dan maksud tertentu. Gage dan Berliner (dalam Hamdani, 2011:21) menyatakan, 

“Belajar adalah suatu proses perubahan perilaku yang muncul karena pengalaman.” 

Hal yang sama juga dikemukakan oleh Di Vesta dan Thompson (dalam Hamdani, 

2011:21) menyatakan, Belajar adalah perubahan perilaku yang relatif menetap 

sebagai hasil dari pengalaman.” Pendapat lain dikemukakan oleh Surya (dalam 

Rusman, 2011:7) bahwa, “Belajar dapat diartikan sebagai suatu proses yang 

dilakukan oleh individu untuk memperoleh perubahan perilaku baru secara 

keseluruhan, sebagai hasil dari pengalaman individu itu sendiri dalam berinteraksi 

dengan lingkungannya. Pendapat Surya terebut hampir sama dengan pendapat yang 

dikemukakan Burton (dalam Rusman, 2011:8) mengartikan bahwa, “Belajar sebgai 

perubahan tingkah laku pada diri individu berkat adanya interaksi antar individu 

dengan individu dan individu dengan lingkungannya sehingga mereka dapat 

berinteraksi dengan lingkungannya. Di sisi lain, Winkel (dalam Musfiqon, 2011:3) 

menyatakan, “Belajar diartikan sebagai suatu aktivitas mental atau psikis yang 

berlangsung dalam interaksi aktif dengan lingkungan yang menghasilkan 

perubahan yang bersifat relatif, konstan, dan berbekas dalam pengetahuan, 

pemahaman, keterampilan, dan nilai-nilai sikap. Sedangkan menurut pandangan 

modern yang dikemukakan Syukur (dalam Musfiqon, 2011:5) berpendapat bahwa, 

“Belajar adalah proses perubahan tingkah laku berkat interaksi dengan lingkungan. 

Seseorang dinyatakan melakukan kegiatan belajar setelah ia mendapatkan 

perubahan tingkah laku. 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa belajar 

adalah suatu proses interaksi individu dengan lingkungannya untuk mendapatkan 
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pengetahuan dan wawasan secara terus-menerus sehingga menghasilkan perubahan 

tingkah laku yang relatif konstan. 

2.1.2.2 Ciri-Ciri Belajar 

Belajar merupakan perubahan tingkah laku atau penampilan dengan 

serangkaian kegiatan, misalnya membaca, menulis, mengamati, mendengarkan, 

meniru, dan sebagainya. Selain itu, belajar lebih baik bila siswa mengalami atau 

melakukannya. Belajar sebagai kegiatan individu sebenarnya merupakan 

rangsangan-rangsangan individu yang dikirim kepadanya oleh lingkungan. 

Beberapa ciri belajar yang dikemukakan oleh Darsono (dalam Hamdani, 

2011:22) adalah sebagai berikut; (1) belajar dilakukan dengan sadar dan 

mempunyai tujuan. Tujuan ini digunakan sebagai arah kegiatan, sekaligus tolak 

ukur keberhasilan belajar; (2) belajar merupakan pengalaman individu yang tidak 

dapat diwakilkan oleh individu lain; (3) belajar merupakan proses interaksi antara 

individu dan lingkungan. Hal ini berarti individu harus aktif pada lingkunagn 

tertentu. Keaktifan ini dapat terwujud karena individu memiliki berbagai potensi 

untuk belajar; (4) belajar mengakibatkan terjadinya perubahan pada diri seseorang. 

Perubahan tersebut bersifat integral, artinya perubahan dalam aspek kognitif, 

afektif, dan psikomotor yang terpisahkan satu dengan yang lain. 

Sedangkan, Suparno (dalam Sardiman, 2011:20) menjelaskan bahwa ciri-ciri 

belajar adalah sebagai berikut; (1) belajar berarti mencari makna yang diciptakan 

oleh siswa sendiri dari yang dilihat, dengar, rasakan dan alami; (2) belajar bukan 

merupakan kegiatan mengumpulkan fakta, tetapi merupakan pengembangan 

pikiran dengan membuat pengertian baru. 
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Berdasarkan ciri belajar tersebut, belajar yang menarik dan bermakna untuk 

siswa adalah belajar yang memberikan pengalaman bagi siswa untuk aktif dan 

memacu daya kreatifnya dengan bimbingan serta pengawasan dari guru. Dengan 

pengalaman belajar yang menarik, siswa lebih cepat menerima materi yang 

disampaikan guru dan lebih lama untuk mengingatnya. 

2.1.2.3 Prinsip-Prinsip Belajar 

“Prinsip belajar merupakan ketentuan yang harus dipegang dalam 

pelaksanaan kegiatan belajar yang sangat menentukan proses dan hasil belajar. 

Prinsip-prinsip tersebut yaitu : motivasi, perhatian, aktivitas, balikan dan perbedaan 

individual” (Anitah, 2008:19). 

Slameto (2010:27) mengatakan bahwa “prinsip-prinsip belajar harus 

berdasarkan pada beberapa hal yaitu : prasyarat yang diperlukan belajar, hakikat 

belajar, materi atau bahan yang harus dipelajari dan syarat keberhasilan belajar.” 

Pendapat tersebut diperjelas oleh Sardiman (2011:24) yang mengemukakan 

prinsip belajar terdiri dari; (1) belajar pada hakikatnya menyangkut potensi 

manusiawi dan kelakuannya; (2) belajar memerlukan proses dan penahapan serta 

kematangan diri pada siswa; (3) belajar akan lebih mantap dan efektif bila didorong 

motivasi; (4) belajar merupakan proses percobaan dan conditioning atau 

pembiasaan; (5) kemampuan belajar seseorang siswa harus diperhitungkan dalam 

rangka menentukan isi pelajaran; (6) bahan pelajaran yang bermakna atau berarti, 

lebih mudah untuk dipelajari daripada bahan yang kurang bermakna; (7) belajar 

dapat diubah dalam bentuk aneka ragam tugas; (8) perkembangan pengalaman anak 
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didik akan mempengaruhi kemampuan belajar yang bersangkutan; (9) belajar 

melalui praktik atau mengalami secara langsung akan lebih efektif. 

Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut bahwa dalam pelaksanaan pembelajaran 

memiliki syarat keberhasilan belajar yang dapat memotivasi siswa untuk menerima 

materi yang disampaikan guru sehingga ditindakkan di kehidupan sehari-hari. 

2.1.2.4 Hasil Belajar 

Tujuan pembelajaran pada akhirnya membuat siswa yang belum tahu menjadi 

tahu dan yang belum bisa menjadi bisa. Untuk mengetahui tercapainya tujuan 

pembelajaran dibutuhkan beberapa kriteria untuk mengetahui perubahan yang 

dialami siswa. Perubahan tersebut yang akan digunakan guru sebagai hasil belajar 

siswa. Menurut Bloom dalam Solihatin (2012:5) yang menyatakan bahwa hasil 

belajar merupakan suatu kemampuan yang berupa keterampilan dan perilaku baru 

sebagai akibat latihan atau pengalaman. Sedangkan itu, “hasil belajar adalah 

perubahan secara keseluruhan buakn hanya satu aspek saja” (Poerjono, 2014:7). 

Secara singkat, hasil belajar merupakan kemampuan dan perubahan yang 

ditunjukkan siswa setelah menerima pembelajaran. 

Untuk mengetahui hasil belajar siswa, guru melakukan beberapa tahapan 

yang berujung pada kesimpulan guru terhadap kemampuan siswa pada 

pembelajaran. Tahapan tersebut berupa tes, pengukuran, penilaian dan evaluasi. 

Untuk tahap “evaluasi yaitu proses pemberian makna atau penetapan kualitas hasil 

pengukuran dengan cara membandingkan hasil pengukuran dengan kriteria 

tertentu” (Poerwati, 2006:1-5) akan menghasilkan tindak lanjut bagi peserta didik 

tersebut. Buakn hanya penguasaan materi, keterampilan dan perubahan sikap siswa 
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juga merupakan hasil belajar yang nyata dari siswa yang diaplikasikan di kehidupan 

sehari-hari. 

Berdasarkan pendapat tersebut, dapat dismpulkan bahwa hasil belajar 

merupakan tolak ukur perubahan siswa setelah mengikuti pembelajaran. Perubahan 

yang dialami siswa dapat berupa perubahan perilaku, perubahan pengetahuan, dan 

perubahan keterampilan. Hasil belajar tersebut akan dijadikan sebagai penentu 

kelayakkan siswa dapat mengikuti pembelajaran selajutnya atau tidak. 

2.1.2.5 Klasifikasi Hasil Belajar 

Poerwanti (2008:7.5) berpendapat bahwa “hasil belajar diklasifikasikan 

dalam tiga ranah yaitu; (1) domain kognitif merupakan pengetahuan atau segala 

sesuatu yang mencakup kecerdasan bahasa dan logika; (2) domain afektif, 

merupakan sikap dan nilai atau yang mencakup kecerdasan antar pribadi dan 

kecerdasan intra pribadi atau kecerdasan emosional; (3) domain psikomotor, 

merupakan keterampilan atau yang mencakup kecerdasan kinestetik, visual spasial 

dan kecerdasan musikal.” 

Hal tersebut didukung oleh Gagne (dalam Poerjono, 2014: 5-6) yang 

menjelaskan hasil belajar dapat berupa; (1) informasi verbal yaitu kapabilitas 

mengungkapkan pengetahuan dalam bentuk bahasa, baik lisan maupun tertulis; (2) 

keterampilan intelektual yaitu kemampuan mempresentasikan konsep dan 

lambang; (3) strategi kognitif yaitu kecakapan menyalurkan dan mengarahkan 

aktifitas kognitifnya sendiri; (4) keterampilan motorik yaitu kemampuan 

melakukan serangkaian gerak jasmani dalam urusan dan koordinasi sehingga 
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terwujud otomatisme gerak jasmani; (5) sikap adalah kemampuan menerima atau 

menolak objek berdasarkan penilaian terhadap objek tersebut. 

Berdasarkan pendapat para ahli dapat disimpulkan bahwa hasil belajar 

merupakan perolehan dari proses belajar individu yang mencakup aspek afektif, 

kognitif dan psikomotor serta dapat diukur dan diamati hasilnya. Indikator hasil 

belajar pada penelitian ini pada ranah kognitif dengan hasil berkaitan dengan 

pengetahuan, kemampuan dan kemahiran intelektual. Ranah kognitif terdiri dari 

aspek; (1) mengingat; (2) memahami; (3) mengaplikasikan; (4) menganalisis; (5) 

mengevaluasi; (6) mencipta. 

2.1.3 Hakikat Ilmu Pengetahuan Alam di Sekolah Dasar 

2.1.3.1 Pengertian Ilmu Pengetahuan Alam di Sekolah Dasar 

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) atau sains dalam arti sempit sebagai disiplin 

ilmu dari physical sciences dan life sciences. Ilmu pengetahuan alam merupakan 

terjemahan kata-kata dalam bahsa Inggris yaitu natural science. Powler dalam 

Samatowa (2016:3) mengemukakan bahawa IPA merupakan ilmu yang 

berhubungan dengan gejala alam dan kebendaan yang sistematis yang tersusun 

secara teratur, berlaku umum yang berupa kumpulan dari hasil observasi dan 

eksperimen-eksperimen sistematis. “Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) berhubungan 

dengan cara mencari tahu tentang alam secar sistematis, sehingga IPA bukan hanya 

penguasaan kumpulan pengetahuan berupa fakta-fakta, konsep-konsep, atu prinsip-

prinsip saja tetapi juga merupakan suatu proses penemuan” (BSNP, 2006:167). 

Proses penemuan tersebut menekankan pada pemberian pengalaman 

langsung untuk mengembangkan kompetensi agar menjelajahi dan memahami alam 



23 
 

  

sekitar secara ilmiah. Hal tersebut didukung oleh Piaget (dalam Samatowa, 2016:5) 

yang mengatakan bahwa pengalaman langsung yang memegang peranan penting 

sebagai pendorong lajunya perkembangan kognitif anak. Oleh karena itu, IPA 

memberikan kesempatan untuk berlatih keterampilan-keterampilan proses IPA dan 

yang perlu dimodifikasikan sesuai tahap perkembangan kognitif anak karena 

struktur kognitif anak tidak dapat dibandingakn dengan struktur kognitif ilmuwan. 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran IPA di SD bertujuan memberikan pengalaman kepada siswa untuk 

mengetahui fakta-fakta yang terdapat pada lingkungannya sehingga siswa dapat 

memiliki pengetahuan untuk dikembangkan menjadi keterampilan sesuai tahap 

perkembangannya. Selain itu, IPA juga merupakan mata pelajaran yang berkaitan 

dengan alam sekitar siswa untuk itulah peneliti memilih IPA sebagai mata pelajaran 

dalam penelitian ini. 

2.1.3.2 Tujuan dan Ruang Lingkup Ilmu Pengetahuan Alam di Sekolah Dasar 

Berdasarkan Badan Standar Nasional Pendidikan (2016:168) 

mengemukakan tujuan mata pelajaran IPA di SD/MI bertujuan agar peserta didik 

memiliki kemampuan sebagai berikut; (1) Memperoleh keyakinan terhadap 

kebesaran Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan keberadaan, keindahan dan 

keteraturan alam ciptaan-Nya. (2) Mengembangkan pengetahuan dan pemahaman 

konsep-konsep IPA yang bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-

hari. (3) Mengembangkan rasa ingin tahu, sikap positif dan kesadaran tentang 

adanya hubungan yang saling mempengaruhi antara IPA, lingkungan, teknologi dan 

masyarakat. (4) Mengembanggkan keterampilan proses untuk menyelidiki alam 
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sekitar, memecahkan masalah dan membuat keputusan. (5) Meningkatkan 

kesadaran untuk berperan aktif dalam memelihara, menjaga danmelestarikan 

lingkungan alam. (6) Meningkatkan kesadaran untuk manghargai alam dan segala 

keteraturannya sebagai salah satu ciptaan Tuhan. (7) Memperoleh bekal 

pengetahuan, konsep dan keterampilan IPA sebagai dasar untuk melanjutkan 

pendidikan ke SMP/MTs. 

Berdasarkan Badan Standar Nasional Pendidikan (2016:168) Ruang 

lingkup bahan kajian IPA untuk SD/MI meliputi aspek-aspek berikut; (1) Makhluk 

hidup dan proses kehidupan, yaitu manusia, hewan, tumbuhan dan interaksinya 

dengan lingkungan serta kesehatan. (2) Benda/materi, sifat-sifat dan kegunaannya 

meliputi : cair, padat dan gas. (3) Energi dan perubahannya meliputi : gaya, bunyi, 

panas, magnet, listrik, cahaya dan pesawat sederhana. (4) Bumi dan alam semesta 

meliputi : tanah, bumi, tata surya, dan benda-benda langit lainnya. 

Berdasarkan hal tersebut, pendidikan IPA memberikan pengetahuan, 

keterampilan, dan motivasi kepada siswa untuk mengenal alam sekitar serta segala 

hal yang terdapat di dalamnya. Siswa diharapkan aktif dalam mengembangkan 

pengetahuan dan konsep yang didapat dari pendidikan IPA. Serta dapat 

memanfaatkan, melestarikan, dan melindungi alam sekitar secara baik dan wajar 

untuk kehidupan saat ini dan yang akan datang kelak. 

2.1.4 Hakikat Media Pembelajaran 

2.1.4.1 Pengertian Media Pembelajaran 

Media berasal dari bahasa Latin medius yang berarti ‘tengah’, ‘perantara’ atau 

‘pengantar’. Dalam bahasa Arab media adalah perantara atau pengantar pesan dari 
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pengirim kepada penerima pesan (Arsyad, 2013:3). Menurut Geralch dan Ely 

(dalam Arsyad, 2013:3) 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. 

Sementara itu, Hamalik (dalam Musfiqon, 2011:27) mendefinisikan bahwa media 

sebagai teknik yang digunakan dalam rangka lebih mengefektifkan komunikasi 

antara guru dan murid dalam proses pendidikan dan pembelajaran di sekolah. 

Sependapat dengan Hamalik, AECT (Association of Education and 

Communication Technology) (dalam Hamdani, 2011:73) menyatakan bahwa media 

pembelajaran adalah segala sesuatu yang digunakan orang untuk menyampaikan 

pesan pembelajaran. 

Landasan teori penggunaan media pembelajaran digambarkan dalam bentuk 

Kerucut Pengalaman Edgar. Edgar Dale membagi pengalaman menurut tingkat 

abstraknya mulai dari konkret (pengalaman langsung) sampai pada paling abstrak 

(simbol kata-kata). Tingkat paling bawah merupakan tingkat paling nyata dan 

tingkat paling abstrak dari pengalaman terletak pada titik kerucut dari pengalaman 

kerucut Dale mulai dari bagian atas kerucut ke bawah. Berikut kerucut pengalaman 

Edgar Dale: 
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 Konkret 

Gambar 2.1 Kerucut Pengalaman Edgar Dale 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa media 

pembelajaran adalah segala sesuatu yang berupa fisik maupun nonfisik yang dapat 

digunakan sebagai perantara antara guru dan siswa dalam memahami pembelajaran 

agar lebih efektif dan efisien. Media pembelajaran yang akan dikembangkan dalam 

penelitian ini dapat memudahkan guru dalam memberikan pembelajaran kepada 

siswa. 

2.1.4.2 Ciri-Ciri Media Pembelajaran 

Media pembelajaran merupakan alat bantu yang berfungsi untuk menjelaskan 

sebagian dari keseluruhan program pembelajaran yang dijelaskan secar verbal. 

Angkowo (dalam Musfiqon, 2011:28) mengemukakan bahwa salah satu ciri media 

pembelajaran dilihat menurut kemampuan untuk membangkitkan rangsangan pada 

indera penglihatan, pendengaran, perabaan, dan penciuman siswa. Secara umum, 

ciri-ciri tersebut mengartikan bahwa media pembelajaran dapat diraba, dilihat, 
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didengar dan diamati oleh panca indera siswa. Di samping itu, Geralch dan Ely 

(dalam Arsyad, 2013:15) menyatakan terdapat tiga ciri media; 

1. Ciri Fiksatif (Fixative Property) 

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 fotografi, 

video tape, audio tape, disket komputer, dan film. 

2. Ciri Manipulatif (Manipulative Property) 

Transformasi suatu kejadian atau objek dimungkinkan karena media 

memiliki ciri manipulatif. Kejadian yang berhari-hari dapat disajikan kepada 

siswa dalam waktu yang singkat dengan teknik pengambilan gambar time-

lapse recording. Misalanya, proses loncat galah atau reaksi kimia dapat 

diamati melalui bantuan kemampuan manipulatif dari media. 

3. Ciri Distributif (Distributive Property) 

Ciri media yang memungkinkan suatu objek atau kejadian ditransportasikan 

melalui ruang dan secara bersamaan kejadian tersebut disajikan kepada siswa 

dengan stimulus pengalaman yang relatif sama mengenai kejadian itu. 

Distribusi media tidak hanya terbatas pada satu kelas atau beberapa kelas 

pada sekolah dalam suatu wilayah tertentu, tetapi media itu dapat disebar ke 

seluruh penjuru tempat yang diinginkan. 

Sedangkan Ahmad Rohani (dalam Musfiqon, 2011:29) mengemukakan ciri-

ciri umum media pembelajaran adalah sebagai berikut; (1) media pembelajaran 

identik dengan alat peraga langsung dan tidak langsung; (2) media pembelajaran 
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digunakan dalam proses komunikasi instruksional; (3) media pembelajaran 

merupakan alat yang efektif dalam instruksional; (4) media pembelajaran memilki 

muatan normatif bagi kepentingan pendidikan;(5) media pembelajaran erat 

kaitannya dengan metode mengajar khususnya maupun komponen-komponen 

sistem instruksional. 

Selain itu, Hamalik (dalam Musfiqon, 2011:30) memberikan dan ciri-ciri 

media pembelajaran seperti berikut; (1) semua jenis alat yang dimanfaatkan sebagai 

alat bantu pembelajaran; (2) menumbuhkan minat siswa; (3) meningkatkan kualitas 

pembelajaran; (4) memudahkan komunikasai antara guru dan siswa dalam 

pembelajaran. 

Berdasarkan beberapa pendapat tentang ciri-ciri media pembelajaran dapat 

diambil simpulan bahwa ciri-ciri media pembelajaran adalah dapat memberikan 

rangsangan pada siswa untuk belajar lebih aktif, menjadikan pemelajaran lebih 

efektif dan efesien, dapat menyalurkan pesan secara sempurna, serta dapat 

mengatasi kebutuhan dan masalah siswa dalam belajar. 

2.1.4.3 Fungsi Media Pembelajaran 

Media pembelajaran dapat meningkatkan dan memperluas pengetahuan serta 

memberikan fleksibilitas dalam penyampaian pesan. Selain itu, media juga 

berfungsi sebagai alat komunikasi, sebagai sarana pemecahan masalah dan sebagai 

sarana pengembangan diri. Menurut Kemp dan Dayton (dalam Musfiqon, 2011:33) 

ada tiga fungsi media pembelajaran yaitu (1) memotivasi minat atau tindakan, (2) 

menyajikan informasi, dan (3) memberi instruksi. 
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Khusus untuk media visual Levie dan Lentz (dalam Arsyad, 2013:20) 

mengemukakan empat fungsi media pembelajaran yaitu; (1) fungsi atensi media 

visual merupakan inti yaitu untuk menarik dan mengarahkan siswa untuk 

berkonsentrasi kepada isi pelajaran yang berkaitan dengan maksud visual yang 

ditampilkan atau menyertai teks materi pelajaran; (2) fungsi afektif media visual 

dapat dilihat dari tingkat kenikmatan siswa ketika belajar atau membaca teks 

bergambar. Gambar atau lambang visual dapat menggugah emosi dan sikap siswa; 

(3) fungsi kognitif media visual terlihat dari temuan-temuan penelitian yang 

mengungkapkan bahwa lambang visual atau gambar memperlancar pencapaian 

tujuan untuk memahami dan mengingat informasi atau pesan yang terkandung 

dalam gambar; (4) fungsi kompensatoris media pembelajaran terlihat dari hasil 

penelitian bahwa media visual yang memberikan konteks untuk memahami teks 

membantu siswa yang lemah membaca untuk mengorganisasikan informasi dalam 

teks dan mengingatnya kembali. 

Selain itu, fungsi media pembelajaran dari segi perkembangan media itu 

sendiri yang dikemukakan Soeharto (dalam Musfiqon, 2011:34) adalah; (1) pada 

mulanya media berfungsi sebagai alat bantu mengajar; (2) dengan masuknya audio-

visual instruction, media berfungsi sebagai pengalaman konkrit kepada siswa; (3) 

munculnya teori komunikasi menyebabkan media mempunyai fungsi sebagai alat 

penyalur pesan atau informasi belajar; (4) adanya penggunaan pendekatan sistem 

dalam pembelajaran, media berfungsi sebagai bagian integral dalam program 

pembelajaran; (5) akhirnya, media bukan saja sekedar berfungsi sebagai peraga 



30 
 

  

bagi guru, tetapi pembawa informasi atau pesan pembelajaran yang dibutuhkan 

siswa. 

Sedangkan menurut Rusman (2011:175) fungsi media dalam pembelajaran, 

yaitu; (1) sebagai alat bantu proses pembelajaran; (2) sebagai komponen dari sub 

sistem pembelajaran; (3) sebagai pengarah dalam pembelajaran; (4) sebagai 

permainan atau membangkitkan motivasi dan perhatian siswa; (5) meningkatkan 

hasil dan proses pembelajaran. 

Berbagai fungsi media di atas menunjukkan bahwa tujuan akhir adalah untuk 

meningkatkan kualitas pembelajaran yang efektif dan efisien dengan indikator 

materi tuntas disampaikan dan siswa memahami secara lebih mudah. 

2.1.4.4 Jenis-Jenis Media Pembelajaran 

Ada beberapa jenis media pembelajaran yang biasa digunakan dalam proses 

pengajaran. Hamdani (2011:248) menggelompokkan media pembelajaran menjadi 

tiga, yaitu : 

1. Media Visual 

Media Visual adalah media yang hanya dapat dilihat dengan menggunakan 

indera penglihatan. Jenis media inilah yang sering digunakan oleh para guru 

untuk membantu menyampaikan isi atau materi pelajaran. Media visual 

terdiri dari media yang tidak dapat diproyeksikan (non-projected visuals) dan 

media yang dapat diproyeksikan (project visual). Media yang dapat 

diproyeksikan bisa berupa gambar diam (still pictures) atau bergerak (motion 

picture). 
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2. Media Audio 

Media audio adalah media yang mengandung pesan dalam bentuk auditif 

(hanya dapat didengar) yang dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, 

dan kemmapuan siswa untuk mempelajari bahan ajar. Program kaset suara 

dan program radio adalah bentuk media audio. Penggunaan media audio 

dalam pembelajaran pada umumnya untuk menyampaikan materi pelajaran 

tentang mendengarkan. 

3. Media Audio Visual 

Media ini merupakan kombinasi audio dan visual. Audio visual akan 

menjadikan penyajian bahan ajar kepada siswa semakin lengkap dan optimal. 

Selain itu, media ini dalam batas-batas tertentu dapat juga menggantikan 

peran dan tugas guru. Sebab, penyajian materi bisa digantikan oleh media dan 

guru bisa beralih menjadi fasilitator belajar. Contoh media audi visual antara 

lain program video atau televisi, video atau televisi instruksional, dan 

program slide suara. 

Sedangkan Bretz (dalam Musfiqon, 2011:70) membagi media menjadi tiga 

macam, yaitu suara (audio), media visual dan media gerak (kinestetik). Media 

visual dibedakan menjadi tiga pula yaitu gambar visual, garis (grafis), dan simbol 

verbal. 

1. Media Visual 

Media visual merupakan media yang sering dipakai oleh guru dalam 

pembelajaran. Media berbasis visual (image atau perumpamaan) memegang 

peran memegang peran yang sangat penting dalam proses pembelajaran. 
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Media jenis ini  berkaitan dengan indera penglihatan. Media visual dapat 

memperlancar dan memperkuat pemahaman siswa. Visual dapat pula 

menumbuhkan minat siswa dan memberikan hubungan anatara isi materi 

dengan kenyataan. Agar menjadi efektif, siswa harus berinteraksi dengan 

visual untuk meyakinkan terjadinya proses informasi. 

Ada beberapa prinsip umum yang dikemukakan Arsyad (2013:103) tentang 

media berbasis visual, yaitu: 

a. Kesederhanaan 

Kesederhanaan mengacu kepada jumlah elemen yang terkandung dalam 

suatu visual. Jumlah elemen yang lebih sedikit memudahkan siswa 

menangkap dan memahami pesan yang disajikan visual itu. Pesan atau 

informasi yang panjang harus dibagi-bagi ke dalam beberapa bahan visual 

yang mudah dibaca dan dipahami. Demikian pula teks yang menyertai bahan 

visual harus dibatasi (misalnya antara 15 sampai dengan 20 kata). Kata-kata 

harus memakai huruf yang sederhana dengan gaya huruf yang mudah terbaca, 

padat dan mudah dimengerti. 

b. Keterpaduan 

Hubungan yang terdapat pada elemen-elemen visual yang ketika diamati akan 

berfungsi secara bersama-sama. Elemen-elemen itu harus saling terkait dan 

menyatu sebagai suatu keseluruhan sehingga visual itu merupakan suatu 

bentuk menyeluruh yang dapat dikenal dan dapat membantu pemahaman 

pesan dan informasi yang dikandungnya. 
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c. Penekanan 

Konsep yang ingin disajikan membutuhkan penekanan terhadap salah satu 

unsur yang akan menjadi pusat perhatian siswa. Dengan menggunakan 

ukuran, hubungan-hubungan, perspektif, warna, atau ruang penekanan dapat 

diberikan kepada unsur terpenting. 

d. Keseimbangan 

Bentuk atau pola yang dipilih sebaiknya menempati ruang penayangan yang 

memberikan persepsi keseimbangan meskipun tidak seluruhnya simetris. 

Keseimbangan yang keseluruhannya simetris disebut kesimbangan formal. 

Keseimbangan seperti ini menampakkan dua bayangan visual yang sama dan 

sebangun. Oleh karena itu, keseimbangan formal cenderung tampak statis. 

Sebaliknya, keseimbangan informal tidak keseluruhannya simetris, 

memberikan kesan dinamis dan dapat menarik perhatian. Pengembangan 

visual dengan keseimbangan informal memerlukan daya imajinasi yang lebih 

tinggi dan keinginan bereksperimen dari perancang visual. 

e. Bentuk 

Bentuk yang aneh dan asing bagi siswa dapat membangkitkan minat dan 

perhatian. Oleh karena itu, pemilihan bentuk sebagai unsur visual dalam 

penyajian pesan, informasi atau isi pelajaran perlu diperhatikan. 

f. Garis 

Garis digunakan untuk menghubungkan unsur-unsur sehingga dapat 

menuntun perhatian siswa untuk mempelajari suatu urutan-urutan khusus. 
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g. Tekstur 

Tekstur adalah unsur visual yang dapat menimbulkan kesan kasar atau halus. 

Tekstur dapat digunakan untk penekanan suatu unsur seperti halnya warna. 

h. Warna 

Warna merupakan unsur visual yang penting, tetapi harus digunakan dengan 

hati-hati untuk memperoleh dampak yang baik. Warna digunakan untuk 

memberi kesan pemisahan atau penekanan, atau untuk membangun 

keterpaduan. Warna juga dapat mempertinggi tingkat realisme objek atau 

situasi yang digambarkan, menunjukkan persamaan dan perbedaan serta 

menciptakan respon emosional tertentu. 

Media jenis visual ini dapat digunakan untuk menggambarkan dan 

memperjelas materi pembelajaran melauli gambar, tulisan, serta bentuk visual 

lainnya. Media ini cukup efektif dan mudah digunakan dalam pembelajaran. 

Angkowo (dalam Musfiqon, 2011:73) ada beberapa media grafis yang juga 

termasuk media visual, yakni pesan yang akan disampaikan dituangkan ke dalam 

simbol-simbol komunikasi visual. Media grafis ini  meliputi gambar atau foto, 

sketsa, diagram, bagan, grafik, kartun, poster, peta atau globe, papan flanel, dan 

papan buletin. 

2. Media Audio 

Media audio adalah media yang penggunaanya menekankan pada aspek 

pendengaran (Musfiqon, 2011:89). Indera pendengaran merupakan alat utama 

dalam penggunaan media jenis ini. 
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Sudjana dan Rivai (dalam Musfiqon, 2011:89) mengemukakan hubungan 

media audio dengan pengembangan keterampilan mendengarkan. Ketermapilan 

yang dapat dicapai dengan penggunaan media audio meliputi; (1) pemusatan dan 

mempertahankan perhatian; (2) mengikuti pengarahan; (3) melatih daya analisis; 

(4) menentukan arti dari konteks; (5) memilah informasi atau gagasan yang relevan; 

(6) merangkum, mengemukakan kembali, atau mengingat kembali informasi. 

Ada beberapa jenis media yang dapat dikelompokkan dalam media audio 

antara lain radio, alat perekam pita magnetik, piringan hitam dan laboratorium 

bahasa. 

3. Media Kinestetik 

Media kinestetik adalah media yang penggunaannya memerlukan sentuhan 

(touching) antara guru dan ssiwa atau perlu perasaan mendalam agar pesan dapat 

diterima dengan baik. Biasanya media jenis ini lebih menekankan pengalaman dan 

analisis suasana dalam penerapannya. Sebab media tidak hanya bersifat fisik saja, 

tetapi lingkungan dan suasana juga bagian dari media pembelajaran (Musfiqon, 

2011:94). Berikut ini jenis-jenis media yang dikategorikan media kinestetik antara 

lain dramatisasi, demonstrasi, permainan dan simulasi, kraya wisata, perkemahan 

sekolah, survey masyarakat (Community Survey). 

Berdasarkan jenis-jenis media pembelajaran yang dikemukakan oleh 

beberapa ahli di atas, peneliti akan mengembangkan sebuah media visual yang 

dapat menarik perhatian siswa dan guru lebih mudah dalam mempersiapkan media 

tersebut. 

 



36 
 

  

2.1.5 Poster 

2.1.5.1 Pengertian Poster 

Media visual dalam bentuk grafis salah satunya adalah poster. Poster 

merupakan gambar yang mengkomunikasikan pesan secara singkat. Adapula yang 

menyatakan bahwa poster umumnya bersifat simbolik, dirancang untuk memberi 

pesan dengan cepat dan ringkas. Selain itu, Sabri (dalam Musfiqon, 2011:85) 

mengemukakan bahwa poster merupakan penggambaran yang ditujukan sebagai 

pemberitahuan, peringatan maupun penggungah selera yang biasanya berisi 

gambar-gambar. Pendapat tersebut diperkuat oleh Sudjana dan Rivai (2010:51) 

bahwa poster didefinisikan sebagai kombinasi visual dari rancangan yang kuat 

dengan warna dan pesan dengan maksud untuk menangkap perhatian orang yang 

lewat tetapi cukup lama menanamkan gagasan yang berarti di dalam ingatannya. 

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, disimpulkan bahwa poster 

merupakan suatu media berbentuk gambar yang berisi pesan untuk disampaikan 

kepada pengamat. Poster dalam penelitian ini akan dikembangkan dalam bentuk 

elektronik artinya tidak terpasang atau tertempel pada dinding sehingga siswa dapat 

lebih tertarik dan mudah untuk melihatnya setiap saat. 

2.1.5.2 Ciri-Ciri Poster 

Poster yang baik harus dinamis dan menonjolkan kualitas. Poster harus 

sederhana tidak memerlukan pemikiran bagi pengamat secara terinci, harus cukup 

kuat untuk menarik perhatian. Beberapa ciri-ciri poster dikemukakan oleh Sadiman 

(dalam Musfiqon, 2011:85) seperti berikut; (1) sederhana; (2) menyajikan satu ide 



37 
 

  

dan untuk mencapai satu tujuan pokok; (3) berwarna; (4) slogannya; (5) tulisannya 

jelas; (6) motif dan desain bervariasi. 

Jadi, poster yang baik biasanya memiliki ciri-ciri berwarna, menyajikan ide 

tunggal, tulisannya jelas, kaya dengan variasi, lugas dan seringkali mengandung 

pernyataan berlebihan. Hal-hal tersebut dapat menarik perhatian siswa untuk 

mengamati dan menerima pesan yang disampaikan poster kepada siswa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Contoh Poster 

2.1.5.3 Kegunaan Poster 

Poster memiliki kekuatan dramatik yang begitu tinggi memikat dan menarik 

perhatian. Poster dapat menarik perhatian karena uraian yang memadai secara 

kejiwaan dan merangsang untuk dihayati. Hal yang tidak pantas dalam poster 

adalah penggunaan ilustrasi yang sangat dramatik. 
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Sudjana dan Rivai (2010:56) mengemukakan hendaknya guru menggunakan 

poster-poster di dalam kelas dengan pertimbangan sebagai berikut: 

1. Untuk motivasi 

Penggunaan poster dalam pembelajaran sebagai pendorong kegiatan belajar 

siswa. Diskusi dapat dilakukan setelah diperlihatkan poster berkenaan dengan 

bahan pengajaran. Di sisi lain poster dapat merangsang siswa untuk 

memperdalam rasa ingin tahunya tentang pesan yang disampaikan melalui 

poster tersebut. 

2. Sebagai peringatan 

Poster dapat menyadarkan setiap siswa untuk memelihara kesehatan dirinya 

sendiri. Pesan melalui poster yang tepat akan membantu menyadarkan siswa 

sehingga diharapkan bisa memperbaiki perilakunya dalam berkehidupan 

sehari-hari baik di sekolah maupun luar sekolah. 

3. Pengalaman yang kreatif 

Sebagai media pembelajaran, poster memberi pembelajaran yang kreatif dan 

partisipan. Dengan adanya poster dalam pembelajaran memberi kesempatan 

kepada siswa untuk melukiskan tentang yang mereka pelajari. Poster 

memberikan pengalaman baru yang dapat menumbuhkan kreativitas siswa 

dalam cara belajar. 

Berdasarkan kegunaan dari poster, siswa akan mendapatkan manfaat yang 

positif dalam penggunaan media pembelajaran berupa poster. Guru pun lebih 

mudah dalam memberikan motivasi, arahan dan bimbingan dalam pemeblajaran 

kepada siswa. 
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2.1.6 Pengembangan Media E-Poster 

Poster adalah karya seni atau desain grafis yang memuat komposisi gambar 

dan huruf di atas kertas berukuran besar yang berisi pesan atau informasi yang 

biasanya ditempel pada tembok, tempat umum bahkan kendaraan. Poster bisa pula 

sebagai sarana iklan, pendidikan, propaganda dan dekorasi. Selain itu dapat juga 

berupa salinan karya seni terkenal. 

Tujuan poster adalah menginformasikan kepada pembaca tentang sebuah 

informasi yang dikemas dengan kata-kata lebih singkat, padat, jelas dan menarik. 

Manfaat poster adalah agar para pembaca lebih mengerti yang ingin diungkapkan 

penulis poster dengan kata-kata yang lebih singkat dan sederhana. Jelaslah bahwa 

poster adalah salah satu bagian seni grafis yang memilki gaya mapun aliran sendiri 

yang tidak lepas dari suatu zaman. Oleh karena itu, poster dibuat untuk 

menyampaikan pesan atau informasi maka poster akan menjadi elemen dalam 

desain komunikasi visual. 

Poster memang identik dengan gambar berkata dalam sebuah kertas. Desain 

grafisnya memuat komposisi gambar dan huruf dengan bahasa singkat dan jelas 

sehingga mudah dibaca sambil lalu. Selain itu, poster juga dibuat dengan warna-

warna kontras dan kuat (Sudjana dan Rivai, 2010:55). Adapun syarat sebuah poster 

adalah sebagai berikut; (1) menggunakan bahasa yang mudah dimengerti; (2) 

kalimatnya singkat, padat, jelas dan berisi; (3) dikombinasikan juga dalam bentuk 

gambar; (4) menarik minat untuk dilihat; (5) bahan yang digunakan bagus, tidak 

mudah rusak dan sobek; (6) ukuran disesuaikan dengan tempat pemasangan dan 

target pembaca. 
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Berdasarkan syarat poster tentang bahan yang digunakan dan tempat 

pemasangan juga manfaat poster yang dapat digunakan sebagai sarana pendidikan, 

maka peneliti mengembangakan sebuah poster dalam bentuk elektronik atau dapat 

disebut e-poster. E-poster merupakan poster elektronik dengan desain grafis yang 

dapat mengkomunikasi visualkan pesan atau informasi dalam bentuk yang tidak 

mudah rusak dan pembaca dapat lebih tertarik dalam membacanya. E-poster 

dikatakan tidak mudah rusak dikarenakan tidak dicetak di sebuah kertas maksudnya 

e-poster dapat dibaca dalam sebuah media elektronik yang dapat menampilkan 

poster tersebut misalnya, komputer, televisi dan proyektor. Selain itu,  Brian 

Whalley (2015) membuat desain poster yang diunggah melalui jaringan internet 

sekolah untuk dapat dilihat oleh siswanya sebagai tugas sekolah. Hal tersebut 

mendorong motivasi siswa membuat poster yang dapat diuggah untuk saling 

berbagi pengetahuan yang mereka miliki. 

2.1.7 Pembelajaran Berbasis Website 

2.1.7.1 Pengertian Website 

Dewasa ini perkembangan teknologi dan informasi sangatlah cepat. Bahkan 

untuk mendapatkan informasi yang diinginkan secara dapat menggunakan 

teknologi yang semakin canggih. Semua hal tersebut pastinya melalui proses dan 

jaringan untuk menyambungkannya. “Internet merupakan jaringan komunikasi 

dalam skala dunia yang memungkinkan komunikasi bisa secara cepat dan luas” 

(Darmawan, 2014:8). Internet juga tidak terlepas dari website. Hal tersebut 

didukung dengan pendapat dari Masruri (dalam Prayoga, 2014:4) website 

merupakan sebuah media penyaluran informasi melalui internet yakni suatu 
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aplikasi yang memudahkan pengguna internet untuk membagi dan menerima 

informasi yang dimilikinya melaui sebuah posting-an. 

Salah satu pemanfaatan website adalah pembelajaran berbasis web atau yang 

lebih dikenal dengan e-learning. Sistem pembelajaran elektronik atau e-leraning 

merupakan cara baru dalam proses belajar mengajar. Jadi, web dapat menciptakan 

sebuah lingkungan belajar maya (Virtual Learning Environment). 

Berdasarkan pengertian tersebut, pengembangan media pembelajaran poster 

berbasis website merupakan langkah pemanfaatan internet sebagai media dalam 

bidang pendidikan yang bersifat positif. Website yang digunakan di dalam 

pengembangan media ini adalah blogspot.com yang mudah untuk diakses sekaligus 

bahasa program yang ditampilkan tidak membuat kesulitan siswa. 

2.1.7.2 Pengertian Pembelajaran Berbasis Website 

Pembelajaran berbasis web merupakan salah satu jenis penerapan dari 

pembelajaran elektronik (e-learning). “E-Learning merupakan aplikasi internet 

yang dapat menghubungkan antar pendidik dan peserta didik dalam sebuah ruang 

belajar online” (Darmawan, 2014:10). Salah satu publikasi dari situs about-

elearning.com (dalam Rusman, 2011:263), Himpunan Masyarakat Amerika untuk 

Kegiatan Pelatihan dan Pengembangan (The American Society forTraining and 

Development / ASTD) mengemukakan definisi e-learning sebagai berikut. 

“E-learning is a broad set of applications and processes which include web-

based learning, computer-based learning, virtual and digital classrooms. Much of 

this is delivered via the internet, intranets, audio and videotape, satelite broadcast, 

interactive TV, and CD-ROM. The definition of e-learning varies depending on the 
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organization and how it is used but basically it is involves electronic means 

communication, education, and training.” 

E-learning merupakan proses dan kegiatan penerapan pembelajaran berbasis 

web, pembelajaran berbasis komputer, kelas virtual dan/atau kelas digital. Materi-

materi dalam kegiatan pembelajaran elektronik tersebut kebanyakkan dihantarkan 

melalui media internet, intranet, tape video atau audio, penyiaran melalui satelit, 

televisi interaktif serta CD-ROM. Definisi ini juga menyatakan bahwa e-learning 

dapat bervariasi tergantung penyelenggara kegiatan tersebut dan bagaimana cara 

penggunaannya, termasuk juga apa tujuan penggunaannya. 

Pendapat tersebut didukung dengan pendapat Brown dan Feasey (dalam 

Rusman, 2014:26) bahwa pembelajaran elektronik (e-learning) merupakan 

kegiatan pembelajaran yang memanfaatkan jaringan (Internet, LAN, WAN) 

sebagai metode penyampaian, interaksi, dan fasilitas serta didukung oleh berbagai 

bentuk layanan belajar lainnya. 

Berdasarkan bebrapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran berbasis web atau e-learning merupakan suatu pembelajaran yang 

memanfaatkan media situs (website) yang bisa di akses melalui jaringan internet. 

Hal tersebut merupakan dasar dari pengembangan media pembelajaran poster 

berbasis website yang dilakukan oleh peneliti. 

2.1.7.3 Media Pembelajaran Berbasis Website 

Media adalah pengantar pesan dari pengirim ke penerima pesan, dengan 

demikian media merupakan wahana penyalur informasi belajar atau penyalur 

pesan. Media salah satu alat komunikasi yang sangat bermanfaat jika 
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diimplementasikan ke dalam proses pembelajaran. Hal tersebut didukung oleh 

National Education Association (NEA) (dalam Rusman, 2011:169) 

mengungkapkan bahwa media pembelajaran adalah segala bentuk dan saluran yang 

digunakan orang untuk menyalurkan pesan/informasi. 

Seiring dengan kemajuan teknologi dan informasi, web juga dimanfaatkan 

dalam media pembelajaran. Banyak keuntungan yang didapatkan dengan 

memanfaatkan web sebagai media pembelajaran. Hal tersebut dikemukakan oleh 

Rusman (2011:271) ada lima kelebihan media pembelajaran berbasis web yaitu; (1) 

akses tersedia kapan pun, di mana pun, di seluruh dunia; (2) biaya operasional siswa 

lebih terjangkau; (3) pengawasan terhadap perkembangan siswa lebih mudah; (4) 

rancangan media pembelajaran berbasis web memungkinkan dilakukannya 

kegiatan pembelajaran yang sudah teroperasionalisasi; (5) media dan materi 

pembelajaran dapat diperbarui secara lebih mudah. 

Berdasarkan kelebihan media pembelajaran berbasis website, disimpulkan 

bahwa media tersebut pantas digunakan di era perkembangan teknologi dan 

komunikasi seperti saat ini. Didukung dengan saran dan prasarana dari sekolah 

maupun orang tua siswa, siswa dengan mudah dapat mengakses media tersebut. 

Guru lebih leluasa dalam berkreasi mengembangkan media berbasis web yang 

menarik untuk siswa guna tercapainya tujuan pembelajaran. 

 

2.2 Kajian Empiris 

Penelitian ini didasarkan pada penelitian-penelitian yang telah dilakukan 

sebelumnya dalam pengembangan media pembelajaran e-poster berbasis website. 
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Penelitian yang dilakukan I Pt Budi Yoga Pratama, A. A Gd Agung dan I Dw Kade 

Tastra (2014) dengan judul “Pengembangan Media Pembelajaran E-Learning 

berbasis Website pada Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam Kelas VII B 

Semester Genap di SMP Negeri 1 Negara” dari E-Journal Edutech Universitas 

Pendidikan Ganesha Jurusan Teknologi Pendidikan Vol. 2 No. 1 menunjukkan hasil 

bahwa : (1) uji ahli isi mata pelajaran IPA berada pada kualifikasi sangat baik 

(96,6%), (2) uji ahli media pembelajaran berada pada baik (84%), (3) uji ahli desain 

pembelajaran berada pada kualifikasi baik (86,6%), (4) uji coba perorangan berada 

pada kualifikasi sangat baik (92%), uji coba kelompok kecil berada pada kualifikasi 

sangat baik (93,83%), uji coba lapangan berada pada kualifikasi sangat baik 

(93,6%), (5) uji efektivitas menunjukkan peningkatan hasil belajar T hitung = 20,97 

> T tabel = 2,002. Disimpulkan bahwa dalam penelitian tersebut telah menghasilkan 

media pembelajaran pada mata pelajaran IPA yang layak pakai, sesuai kebutuhan 

dan karateristik siswa. 

Penelitian yang dilakukan Erwin Januarisman dan Anik Ghufron (2016) 

dengan judul “Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Web Mata Pelajaran 

Ilmu Pengetahuan Alam untuk Siswa kelas VII” dari Jurnal Inovasi Teknologi 

Pendidikan Vol. 3 No. 2 menghasilkan, (1) produk berupa media pembelajaran 

berbasis web pada mata pelajaran IPA menggunakan software CMS (Content 

Management System) Wordpress, (2) produk media pembelajaran berbasis web 

pada mata pelajaran IPA telah dinyatakan layak sebagai media pembelajaran 

berdasarkan hasil validasi dari ahli materi dengan nilai rata-rata 3,98 dengan 

kategori “Baik”, ahli media dengan nilai rata-rata 4,07 dengan kategori “Baik”, uji 
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coba lapangan awal diperoleh rata-rata penilaian sebesar 4,13 dengan kategori 

“Baik” dan uji coba lapangan utama diperoleh nilai gain untuk SMP 

Muhammadiyah 2 sebesar 22,2, SMP N 2 sebesar 24, SMP N 3 sebesar 21,6 dan 

SMP N 5 sebesar 19,6, (3) keefektifan media pembelajaran IPA berbasis web 

dibuktikan dengan meningkatnya hasil belajar siswa berdasarkan data hasil evaluasi 

pretest dan posttest. 

Penelitian yang dilakukan Darmawijoyo (2011) dengan judul 

“Pengembangan Matemetika Berbasis Web” dari Jurnal Sistem Informasi (JSI) 

Vol. 3 No. 1 menunjukkan bahwa hasil penelitian tersebut terdapat kenaikkan 

signifikan dari apek motivasi siswa belajar menggunakan pengajaran berbasis TIK 

dapat dilihat gambar 2.3 Diagram Tingkat Motivasi Siswa berikut, 

 

Gambar 2.3 Diagram Tingkat Motivasi Siswa 

Hasil belajar siswa juga mengalami peningkatan seperti yang ditujukkan pada 

gambar 2.4 Diagram Hasil Belajar Siswa berikut: 
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Gambar 2.4 Diagram Hasil Belajar Siswa 

Dapat disimpulkan bahwa media berbasis TIK menjadikan pembelajaran 

lebih bermakna. Kebermaknaan tersebut berdampak luas bagi siswa yaitu dapat 

meningkatkan sikap dan pola pikir kreatif. 

Penelitian yang dilakukan Yuanediana Putri Prihardini dan Suprayitno (2015) 

yang berjudul “Penggunaan Media Poster untuk Menigkatkan Hasil belajar Siswa 

pada Mata Pelajaran IPS kelas V Sekolah Dasar” dari Jurnal Pendidikan Guru 

Sekolah Dasar Vol. 3 No. 2 menunjukkan hasil peningkatan ketercapaian 

pembelajaran dari siklus I, II, III. Aktivitas guru pada siklus I sebesar 64,20%, 

siklus II 75,00% dan siklus III sebesar 86,30% Skor hasil belajar siswa meningkat, 

persentase keberhasilan siswa pada siklus I sebesar 68,75%,siklus II sebesar 

71,87% dan siklus III sebesar 86,30% Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa 

dengan menggunakan media poster dalam pembelajaran IPS dapat melatih 
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ketelitian pada siswa kelas V di SDN Kesamben I Jombang serta memberikan 

suasana belajar yang menyenang dan dapat memotivasi siswa untuk aktif dalam 

pembelajaran. 

Penelitian yang dilakukan Nurwita Yuliastuti, Pujayanto dan Elvin Yusliana 

Ekawati (2014) dengan judul “Pengembangan Media Pembelajaran IPA Terpadu 

berbasis E-Learning dengan Moodle untuk Siswa Sekolah Menegah Pertama pada 

Materi Pengelolaan Sampah” dari Jurnal Pendidikan Fisika Vol. 2 No. 1 dengan 

hasil pengembangan media pembelajaran IPA berbasis e-learning untuk siswa SMP 

kelas VII materi pengelolaan sampah dengan mengggunakan LMS Moodle dan 

dipublikasikan melalui alamat e-learningipaterpaduuns.com. tampilan yang dibuat 

dalam media tersebut meliputi tampilan halaman awal (front page), tampilan 

kategori (sub tema) dan tampilan course. Materi yang ditampilkan pada course 

dibuat dalam berbagai format seperti doc, pdf, ppt, text online, dan SCROM 

packages. Media pembelajaran yang dikembangkan dinyatakan memiliki kriteria 

baik berdasarkan hasil validasi oleh ahli, peer reviewer dan reviewer dalam aspek 

materi, pembelajaran, tampilan dan pemrograman. Hasil uji coba lapangan awal 

dan uji coba lapangan utama menunjukkan bahwa media yang dikembangkan 

memiliki kriteria sangat baik dengan persentase 86,67%. 

Penelitian yang dilakukan Rita Rahmaniati (2015) berjudul “Penggunaan 

Media Poster untuk Meningkatkan Hasil Belajar IPA Peserta Didik Kelas VB SDN 

6 Langkai Palangka Raya” dari Pedagogik Jurnal Pendidikan Vol. 10 No. 2 

menunjukkan hasil (1) adanya peningkatan aktivitas peserta didik dalam 

pembelajaran IPA menggunakan media poster, (2) adanya peningkatan hasil belajar 
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IPA materi pesawat sederhana kelas VB SDN 6 Langkai Palngka Raya ditunjukkan 

dengan peningkatan rata-rata hasil belajar pada siklus I hanya 78% meningkat 

100% pada siklus II. 

Penelitian dari Farid Ahmadi (2012) yang berjudul “Rekayasa Pembelajaran 

IPA Sub Bab Anatomi Manusia (Antropotomi) berbasis Multimedia” dari Jurnal 

Universitas Negeri Semarang Vol. 39 No. 2 dengan menggunakan metode System 

Deveolpment Life Cycle (SDLC) penelitian tersebut bertujuan untuk merekayasa 

sistem pembelajaran dengan materi anatomi manusia untuk siswa SMA Negeri 1 

Kaliwungu Kendal kelas XI melalui sisitem antropotomi berbasis multimedia. Hasil 

yang didapatkan dari penelitian tersebut bahwa, 1) sistem pemebalajaran anatomi 

manusia berbasis multimedia layak sebagai sistem pembelajaran alternatif yang 

dapat digunakan guru, 2) daya minat siswa pada proses pembelajaran menjadi 

tinggi dan proses belajar mengajar berjalan lebih maksimal dan tujuan 

pembelajaran tercapai secara optimal, 3) adanya peningkatan hasil belajar dari rata-

rata 25% meningkat menjadi 78,6% dipastikan bahwa sistem pembelajaran tersebut 

dapat meningkatkan daya pikir siswa dan penangkapan materi biologi yang 

disampaikan.. 

Penelitian yang dilakukan Sri Maiyena (2013) dengan judul “Pengembangan 

Media Poster berbasis Pendidikan Karakter untuk Materi Global Warming” dari 

Jurnal Materi dan Pembelajaran Fisika (JMPF) Vol. 3 No. 1 menunjukkan hasil 

bahwa pengembangan media poster tersebut sudah sangat praktis menurut 

mahasiswa yang sudah mengambil IAD dengan persentase 81%. Kepraktisan 

tersebut didapatkan dari kemudahan penggunaan media poster oleh mahasiswa. 
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Penelitian yang dilakukan Seija Kairavuroi dan Heikki Kynaslahti (2014) 

dengan judul “Posters as a Means of Learning and Communication in Intership 

Period” dari Journal of Arts and Humanities Vol. 4 No. 10 menghasilkan penjelasan 

percobaan pedagogis dan proyek penelitian dalam pendidikan dasar di Finlandia 

deengan mengenalkan metode pelaporan visual secara opsional kepada siswa. 

Metode tersebut menarik perhatian siswa dan memunculkan ide-ide kreatif di balik 

pemilihan poster yang mereka buat dan laporkan melalui internet. Hal tersebut 

menunjukkan sikap positif dan aktif siswa dalam pembelajaran. 

Penelitian yang dilakukan Robin Kay (2014) dengan judul “Exploring the use 

of web-based learning tools in secondary school classrooms” dari Interactive 

Learning Environments Vol. 22 No. 1 menghasilkan dampak dari penggunaan Web-

Based Learning Tools (WBLTs) yang dikenal sebagai objek pembelajaran. Dampak 

positif ditunjukkan dengan knerja siswa yang meningkat cukup tinggi (28% sampai 

dengan 53%) dalam konsep mengingat, pemahaman, penerapan, dan menganalisis. 

Selain itu, dampak yang serua juga dirasakan oleh guru dalam pembelajaran yang 

membuat siswa lebih aktif dan kinerja yang diharapkan tercapai. 

Berdasarkan penelitian-penelitian dari beberapa peneliti, disimpulkan bahwa 

pengembangan media pembelajaran yang dilakukan menggunakan beberapa tahap 

untuk mendapatakan kelayakan dari media yang dikembangkan. Media 

pembelajaran yang dikembangkan dapat dikatakan layak digunakan dalam 

pembelajaran salah satu kriterianya adalah dapat meningkatkan hasil belajar dan 

motivasi siswa. Untuk itu, peneliti mengembangkan media pembelajaran e-poster 

berbasis website dengan adanya dukungan dari penelitian-penelitian sebelumnya. 
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2.3 Kerangka Berfikir  

Pembelajaran yang berhasil dan efektif dapat dilihat dari hasil belajar siswa 

yang telah mencapai indikator yang ditentukan. Gage dan Berliner dalam Hamdani 

(2011:21) menyatakan, “Belajar adalah suatu proses perubahan perilaku yang 

muncul karena pengalaman.” Aspek hasil belajar terdiri dari ranah afektif, kognitif 

dan psikomotorik. Bila hasil belajar menunjukkan belum ada perubahan sesuai 

dengan indikator yang ditentukan misal pada ranah kognitif yang belum memenuhi 

Kriteria Kentutasan Minimal (KKM), maka dapat dikatakan pembelajaran belum 

berhasil. Permasalahan tersebut juga terjadi pada siswa kelas III SD Islam Al 

Madina semarang pada pembelajaran IPA materi sumber energi dan kegunaannya 

yang dikarenakan kurang tersedianya media pembelajaran IPA sehingga guru 

menggunakan media berupa gambar. Dengan menggunakan media gambar guru 

kurang optimal dalam menyampaikan materi sehingga siswa kurang termotivasi 

untuk mengikuti pembelajaran. Penyampaian materi yang belum didukung dengan 

media kurang menarik membuat siswa kurang aktif dalam pembelajaran. Untuk 

mengatasi permasalahan tersebut perlu adanya intropeksi dan perbaikan 

pembelajaran. Guru sebagai pengatur pelaksanaan pembelajaran dalam 

menjalankan kegiatan belajar harus dibantu dengan media pembelajaran yang dapat 

membantu guru dalam menyampaikan materi sumber energi dan kegunaannya serta 

mudah dipahami oleh siswa. Salah satu media pembelajaran yang sesuai dengan 

materi sumber energi dan kegunaannya adalah media poster. 

Sabri (dalam Musfiqon, 2011:85) mengemukakan bahwa poster merupakan 

penggambaran yang ditujukan sebagai pemberitahuan, peringatan maupun 



51 
 

  

penggungah selera yang biasanya berisi gambar-gambar. Beberapa ciri-ciri poster 

dikemukakan oleh Sadiman dalam Musfiqon (2011:85) seperti; sederhana, 

menyajikan satu ide dan untuk mencapai satu tujuan pokok, berwarna, slogannya, 

tulisannya jelas, motif dan desain bervariasi. Hal-hal tersebut dapat menarik 

perhatian siswa untuk mengamati dan menerima pesan yang disampaikan poster 

kepada siswa. Sudjana dan Rivai (2010:56) mengemukakan hendaknya guru 

menggunakan poster-poster di dalam kelas dengan pertimbangan sebagai untuk 

motivasi, sebagai peringatan, pengalaman yang kreatif. Rusman (2011:271) ada 

lima kelebihan media pembelajaran berbasis web yaitu; (1) akses tersedia kapan 

pun, di mana pun, di seluruh dunia; (2) biaya operasional siswa lebih terjangkau; 

(3) pengawasan terhadap perkembangan siswa lebih mudah; (4) rancangan media 

pembelajaran berbasis web memungkinkan dilakukannya kegiatan pembelajaran 

yang sudah teroperasionalisasi; (5) media dan materi pembelajaran dapat diperbarui 

secara lebih mudah. 

Berdasarkan teori tersebut dapat dikatakan bahwa media e-poster berbasis 

website dapat meningkatakan motivasi dan keaktifan siswa dalam belajar serta lebih 

mudah memahami materi sumber energi dan kegunaannya sehingga hasil belajar 

siswa lebih optimal. Keterkaitan antar variabel dalam penelitian ini dapat dilihat 

pada gambar berikut: 
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Gambar 2.5 Kerangka Berfikir 

(Youssef Bassil) 

Salah satu faktor penentu hasil belajar siswa berasal dari pelaksanaan 

pembelajaran. Pelaksanaan pembelajaran tentunya memiliki rencana yang telah 

disusun oleh guru agar pembelajaran berjalan lancar dan efektif sehingga hasil 

belajar yang diinginkan tercapai. Untuk menciptakan pembelajaran yang efektif dan 

menarik bagi siswa, guru membutuhkan media pembelajaran yang dapat 

menyalurkan materi yang ingin disampaikan kepada siswa agar mudah dipahami. 

Maka untuk itu penelitian ini mencoba mengembangkan media pembelajaran e-

poster berbasis website pada pembelajaran IPA materi sumber energi dan 

kegunaannya. Media e-poster berbasis website menggambarkan sumber-sumber 

energi beserta kegunaannya secara visual dengan basis elektronik. Pengembangan 

media e-poster berbasis website sesuai dengan kebutuhan siswa dan guru serta 

mencakup SK, KD dan indikator pada materi sumber energi dan kegunaannya. 
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Sebelum mengembangkan media e-poster berbasis website dilakukan perancangan 

prototype yang kemudian diimplikasikan dalam bentuk nyata. Setelah media e-

poster berbasis website telah selesai dibuat, kemudian divalidasi oleh pakar. Bila 

pakar memberi keputusan bahwa media e-poster berbasis website layak digunakan 

pada pembelajaran, maka dilakukan uji coba untuk menentukan keefektifan media 

e-poster berbasis website. Setelah media e-poster berbasis website dinyatakan 

efektif pada uji coba kelas kecil dan kelas besar, maka media e-poster berbasis 

website dapat digunakan dalam pembelajaran. 
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BAB V 

 

PENUTUP 
 

5.1 Simpulan 
 

Berdasarkan pengembangan media pembelajaran e-poster berbasis website  

untuk siswa kelas III SD Islam AL Madina Semarang dan hasil pembahasan 

penelitian, maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 

 
1. Pengembangan media pembelajaran e-poster berbasis website telah 

dikembangkan sesuai SK, KD, kebutuhan siswa dan guru serta dilaksanakan 

peneliti melalui beberapa tahapan dengan model waterfall yang meliputi 

tahapan analysis, design, implementation, testing, dan maintenance. Hasil e-

poster didesain dengan warna yang mencolok, pesan yang menarik dan 

mudah untuk digunakan. 

2. Kelayakan media e-poster berbasis website ditentukan melalui tahap validasi 

oleh ahli materi dan media. Berdasarkan penilaian oleh ahli materi, materi yang 

terdapat di dalam media yang dikembangkan mendapatkan kelayakan dengan 

persentase sebesar 89,17% yang berkriteria sangat layak. Penilaian oleh ahli 

media mendapatkan kelayakan dengan persentase 85% yang berarti sangat layak. 

Hasil tersebut membuktikan bahwa media e-poster berbasis website sangat layak 

digunakan dalam pembelajaran materi sumber energi dan kegunaannya. 

3. Berdasarkan hasil uji siswa kelompok besar, perhitungan uji Paired t-test 

menghasilkan sig 2-tailed 0,000 < 0,05 dan 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 (14,406) > 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 ( 1,725) 

dan terdapat peningkatan hasil belajar IPA sesudah menggunakan media 

dengan pencapaian sebesar 0,54 yang termasuk pada kriteria sedang. Hal 
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tersebut dapat disimpulkan bahwa media e-poster berbasis website efektif 

terhadap hasil belajar IPA siswa kelas III SD Islam Al Madina Semarang. 

 

5.2 Saran 

Saran yang direkomendasikan dari hasil penelitian : 

1. Pengembangan media pembelajaran e-poster berbasis website melalui tahap 

yang menentukan hasil pengembangan media yang dapat menarik motivasi 

belajar siswa dan membantu guru dalam menyampaikan materi sumber energi 

dan kegunaannya. Hasil pengembangan media e-poster berbasis website  dapat 

dikembangkan pada tahap maintenance berupa pemeliharaan pada website agar 

tampilan yang disajikan lebih menarik dan pengguna media dengan elektronik 

semakin meningkat.  

2. Media e-poster berbasis website diberikan penilaian sangat layak oleh ahli. 

Media e-poster berbasis  website dapat dikembangkan lagi pada tahap design 

dan implemntation agar mendapatkan hasil media e-poster yang lebih 

berinovasi dan mendapatkan kelayakan yang tinggi dari ahli. 

3. Penggunaan media e-poster berbasis website dapat dikombinasikan dengan 

pendekatan, model dan metode pembelajaran yang memotivasi siswa untuk 

mengikuti pembelajaran sehingga terbentuk pembelajaran yang aktif, 

menyenangkan dan bermakna bagi siswa. Pembelajaran yang bermakna bagi 

siswa akan meningkatkan kualitas dan hasil pembelajaran. 

 

 



115 
 

  

DAFTAR PUSTAKA 

 

Ahmadi, Farid. 2012. Rekayasa Pembelajaran IPA Sub Bab Anatomi 

Manusia (Antropotomi) Berbasis Multimedia. Jurnal Universitas Negeri 

Semarang. Vol (39): (2). 

Anitah, dkk. 2008. Strategi Pembelajaran di SD. Jakarta: Universitas 

Terbuka. 

Arikunto, Suharsimi . 2013. Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan. Jakarta: 

Bumi Aksara. 

Arikunto, Suharsimi. 2010. Prosedur Penelitian. Yogyakarta: PT Rineka 

Cipta. 

Arsyad, Azhar. 2013. Media Pembelajaran. Jakarta: PT RajaGrafindo 

Persada. 

BSNP. 2006. Standar Isi untuk Statuan Pendidikan Dasar dan Menengah. 

Jakarta: Badan Standar Nasional Pendidikan. 

Darmawan, Deni. 2014. Pengembangan E-Learning Teori dan Desain. 

Bandung: PT Remaja Rosdayakarya. 

Darmawijoyo. 2011. Pembelajaran Matematika Berbasis Web. Jurnal Sistem 

Informasi (JSI). Vol (3): (1). 

Hamdani, 2011. Strategi Belajar Mengajar. Bandung: CV Pustaka Setia. 

Jannah, Fierda Zahara dkk. 2016. Pengembangan Media Pembelajaran Poster 

Fisika Fluida Statis Berbasis Lingkungan dalam Bentuk Poster 

Photoscrap. E-Jurnal SNF 2016. Vol (5): (12). 

Januarisman, Erwin dan Anik Ghufron. 2015. Pengembangan Media 

Pembelajaran Berbasis Web Mata Pelajaran Ilmu Penegatahuan Alam 

Untuk Siswa kelas VII. Jurnal Inovasi Teknologi Pendidikan. Vol (3): 

(2). 

Kairavuori, Seira dan Heikki Kynaslahti. 2014. Posters as a Means of 

Learning and Communication in Internship Period. Journal of Arts and 

Humanities. Vol (4): (10). 

Kay, Robin. 2014. Exploring the Use of Web-Based Learning Tools in 

Secondary School Classrooms. Interactive Learning Environments. Vol 

(22): (1). 



116 
 

  

Lestari, Kurnia Eka dan Mokhammad Ridwan Yudhanegara. 2017. Penelitian 

Pendidikan Matematika. Bandung: Refika Aditama. 

Maiyena, Sri. 2013. Pengembangan Media Poster Berbasis Pendidikan 

Karakter untuk Materi Global Warming. Jurnal Materi dan 

Pembelajaran Fisika (JMPF). Vol (3): (1). 

Musfiqon. 2011. Pengembangan Media dan Sumber Pembelajaran.  

Nurohman, Sabar. 2015. Pemanfaatan Free Weblog sebagai Media 

Pembelajaran IPA Berbasis Web yang Dapat Dikelola secara Instan dan 

Gratis. Universitas Negeri Yogyakarta. 

Poerwanti, Endang dkk. 2008. Assesmen Pembelajaran SD. Jakarta: 

Departemen Pendidikan Nasional. 

Pratama, I Pt Budi, A. A Gd Agung dan I Dw Kade Tastra . 2014. 

Pengembangan Media Pembelajaran E-Learning Berbasis Website pada 

Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam Kelas VII B Semester Genap di 

SMP Negeri 1 Negara. E-Journal Edutech Universitas Pendidikan 

Ganesha Jurusan Teknologi Pendidikan. Vol (2): (1). 

Prihardini, Yunaediana Putri. 2015. Penggunaan Media Poster  untuk 

Meningkatkan Hasil Belajar Siswa pada Mata Pelajaran IPA Kelas V 

Sekolah Dasar. Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Vol (3): (2). 

Purwanto, M.Ngalim. 2013. Prinsip-prinsip Evaluasi Pengajaran. Bandung: 

PT Remaja Rosdakarya. 

Rahmaniati, Rahma. Penggunaan Media Poster untuk Meningkatkan Hasil 

Belajar IPA Peserta Didik Kelas VB SDN 6 Langkai Palangka Raya. 

Pedagogik Jurnal Pendidikan. Vol (10): (2). 

Rusman, Deni Kurniawan dan Cepi Riyana. 2011. Pembelajaran Berbasis 

Teknologi Informasi dan Komunikasi Mengembangkan Profesionalitas 

Guru. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 

Samatowa, Usman. 2016. Pembelajaran IPA di Sekolah Dasar. Jakarta: PT 

Indeks. 

Sardiman. 2011. Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar. Jakarta: PT 

RajaGrafindo Persada. 

Slameto. 2010. Belajar & Faktor-faktor yang Mempengaruhinya. Jakarta: 

PT. Rineka Cipta. 

Sudjana, Nana dan Rivai. 2010. Media Pengajaran. Bandung: Sinar Baru 

Algensindo. 



117 
 

  

Sugiyono. 2016. Metode Penelitian dan Pengembangan. Bandung: Alfabeta. 

_______ . 2015. Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: Alfabeta. 

_______ . 2012. Statistika untuk Penelitian. Bandung: Alfabeta. 

Suprijono, Agus. 2014. Cooperative Learning (Teori dan Aplikasi PAIKEM). 

Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 

Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, Direktorat Jendral 

Pendidikan. 

Whalley, Brian. 2015. “Two Examples of the Use of ‘Electonic Posters’. 

Journal of Geography in Higher Education. 

Yuliastuti, Nurwita, Pujayanto dan Elvin Yusliana Ekawati . 2014. 

Pengembangan Media Pembelajaran IPA Terpadu Berbasis E-Learning 

dengan Moodle untuk Siswa Sekolah Menengah Pertama Pada Tema 

Pengelolaan Sampah. Jurnal Pendidikan Fisika. Vol (2): (1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




