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 Salah satu sumber belajar yang bisa di rencanakan keberadaannya adalah poster 

pembelajaran. Dalam pembelajaran poster digunakan sebagai media yang digunakan 

dalam pemyampaian pembelajaran. Penggunaan poster dlam pembelajaran diharapkan 

dapat menarik perhatian siswa karena dalamposter memiliki yang menarik dan memiliki 

daya tarik yang khusus berupa gambar sehingga memudahkan pemaham siswa dalam 

memahami materi pembelajaran.poster yang dipakai tentunya harus disebuaikan dengan 

tema yang sedang diajarkanagar siswa dapat menghubungkan dengan konsep yang 

sudah ada.  

Berkaitan dengan hal tersebut maka seorang pendidik perlu melakukan kajian, 

penelitian, perencanaan, dan penyusunan atas penelitian tersebut menjadi sebuah 

sumber belajar yang baik. 

Pembuatan poster pembelajaran inovatif Materi Keberagaman perubahan cuaca 

Untuk Kelas III SD / MI Semester 1 merupakan modal dasar yang dimiliki oleh penulis 

untuk mengembangkan materi pendidikan. Proses pembeuatan serta penyusunan poster 

pemebalajaraan ini juga dilalui penulis poster pembelajaran hingga pada proses 

penempatan dan penataan desain layout serta gambar yang ada di dalamnya. 

      Penyusunan poster yang dilakukan oleh penulis merupakan langkah awal untuk 

mengembangkan sumber belajar. Oleh karena itu, untuk dapat mengeksplorasi materi 

yang penulis tuangkan dalam poster pembelajaran tersebut, maka dibutuhkan berbagai 

masukan dari berbagai pihak sehingga poster pembelajaraan yang sudah disusun dapat 

dijadikan sebagai salah satu acuan dalam pembelajaran siswa kelas III SD/MI 

Semester1. Penyusunan poster ini dibuat secara umum untuk siswa kelas III SD/MI 

Semester 1, dan dapat pula dijadika sebagai referensi bagi pengembangan serta 

pengetahuan.  
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A. Kelebihan Produk 

Desain dalam poster ini terdapat dua gambar dari proses perkecambahan 

yaitu hypogeal dan epigeal. Gambar hypogeal dan epigeal di desain semenarik 

mungkin supaya dapat membantu daya ingat peserta didik. Terdapat juga 

keterangan dan penjelasan dari gambar untuk memudahkan siswa dalam memahami 

materi yang ada didalam poster dan juga agar lebih terlihat jelas. Keterangan dan 

penjelasan pada poster menggunakan bahasa yang simple, padat dan menarik untuk 

memudahkan pemahaman peserta didik terhadap suatu pesan (Anonymous, 2014) 

Poster ini menggunakan huruf dengan model Adobe Fan Heiti Std B. Alasan 

dari memakainya model Adobe Fan Heiti Std B karena tulisan menjadi terlihat jelas 

dan menarik ketika dipandang oleh pembaca.  Pemilihan warna dalam poster ini 

yaitu terang supaya poster lebih bewarna dan hidup ketika dibaca. Dalam poster ini 

di sisipkan evaluasi dalam bentuk teka teki dengan tujuan untuk mapping pemikiran 

sekaligus mengasah wawasan siswa juga sebagai bentuk evaluasi terhadap 

pengetahuan siswa selama mempelajari Poster yang disajikan oleh penulis. 

 

B. Kekurangan Produk 

Desain poster terlihat terlalu ramai dipandang, hal ini terjadi karena terlalu 

banyak aksesoris dan gambar – gambar yang terdapat pada poster meskipun hal 

tersebut dibuat untuk memperjelas gambar dan tulisan. Serta terdapat kata – kata 

atau symbol yang singkat yang dapat menimbulkan salah tafsir. Evaluasi yang 

ditampilkan pada poster ini sangat terbatas, yakni gambar teka teki yang kurang 

besar sehingga siswa kurang banyak berlatih. 

 

C. Analisis  Poster Pertumbuhan dan perkembangan kecambah untuk Kelas III 

SD / MI Semester 1 

      Dari uraian diatas telah dipaparkan beberapa kelebihan dan kekurangan dalam 

Poster inovatif yang telah  disusun sebelumnya. Hal ini tentu dapat dijadikan 

sebagai langkah awal untuk melakukan proses analisis sehingga dapat dijadikan 

bahan untuk menyempurnakan kembali Poster yang telah disusun. 

      Sebelum melangkah lebih jauh membahasa poster pembelajaran  yang disusun, 

terlebih dahulu kita perlu memahami apa sih poster itu ? Apa sih inovatif itu? Dan 
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apakah poster inovatif yang telah disusun sudah sesuai dengan standar dalam 

membuat poster. 

Poster adalah suatu gambar yang mengombinasikan unsur-unsur visual seperti 

garis, gambar dan kata-kata yang bermaksud menarik perhatian serta 

mengkomunikasikan pesan secara singkat.1 Tujuan dari dibuatnya poster yaitu  

sebagai memberikan informasi yang khalayak dengan menggunakan media 

publikasi supaya masyarakat dapat membacanya dan melakukan sesuatu sesuai 

dengan apa yang ada dalam poster tersebut. poster bersifat subyektif, tergantung apa 

yang diinginkan oleh si pembuat poster itu sendiri. fungsi dari poster adalah untuk 

memberikan informasi tambahan mengenai sesuatu kepada masyarakat luas. 

Diharapkan dengan melihat dan membaca poster, tujuan dari si pembuat akan 

tersampaikan melalui tulisan dan gambar yang ditampilkan. 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata ‘inovasi’ memiliki arti penemuan 

baru yang berbeda dari yang sudah ada atau yang sudah dikenal sebelumnya 

(gagasan, metode, atau alat). Sementara itu, kata ‘inovatif’ berarti bersifat 

memperkenalkan sesuatu yang baru. Inovatif merupakan kata untuk menyifati 

inovasi itu sendiri. Artinya, suatu karya hasil inovasi akan disebut sebagai karya 

yang inovatif.. Sehinngga dapat diartikan inovatif merupakan penciptaan sesuatu 

yang belum pernah ada dan yang berbeda. 

Berdasarkan beberapa pengertian diatas,  poster pembelajaran inovatif adaalah 

media belajar siswa yang baru dan berbeda serta dapat menarik perhatian siswa 

dengan komposisi warna dan gambar yang terkonsep sesuai materi pembelajaran 

yang ada. Dalam proses pembelajaran ada beberapa karakteristik model belajar pada 

siswa sebagi berikut:2 

1. Model belajar visual 

Pada model belajar secara visual, yang memegang peran utama adalah mata. 

Siswa akan lebih memahami dan tertarik untuk belajara dengan caraa melihat 

secara langsung, seperti melihat gambar, warna dan lain sebaagainnya. 

2. Model belajar auditorial 

                                                             
1 (Sri Anitah, 2008) 
2 (Nurdyansyah, 2015) 
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Pada model belajar secara auditirial, yang memegang peran utama adalah 

telinga. Siswa akan lebih memahami dan tertarik untuk belajara dengan caraa 

mendengar secara langsung, melalui audio, music, dan lain sebagaainnya. 

3. Model belajar kinestetik 

Pada model belajar secara inestetik, bergerak merupakan cara terbaik untuk 

dapat mengingat sesuatu. Siswa akan lebih memahami dan tertarik untuk 

belajara dengan praktik. 

Karena Poster pembelajaran Inovatif ini menjadi sumber belajaran, maka 

penulis perlu melakukan analisis guna untuk memetakan kembali kelebihan dan 

kekurangan yang dapat dijadikan sebagai bahan pengembangan pembelajaran 

selanjutnya. Oleh karena itu, penulis membagi Poster pembelajaran Inovatif ini 

menjadi tiga bagian penting, yaitu : 

1. Layout 

Layout adalah tata letak dari suatu elemen desain yang di tempatkan dalam 

sebuah bidang menggunakan sebuah media yang sebelumnya sudah di konsep 

terlebih dahulu.3 Tujuan utama tata letak adalah untuk menyajikan elemen 

gambar dan teks dengan cara yang berkomunikasi dan membuatnya lebih mudah 

bagi pembaca untuk menerima informasi yang disajikan.Layout atau tata ruang 

menjadi sesuatu yang sangat penting dalam penyusunan sebuah poster. Oleh 

karena itu penulis memprioritaskan layout sebagai analisis utama dalam 

menganalisis poster pebelajaran yang inovatif yang sebelumnya telah ditentukan 

konsepnya. Sehingga dalam penyajiannya poster pembelajaran inovatif ini 

menjadi menarik, indah dan bisa dibaca dan di telah dengan baik oleh peserta 

didik. 

      Dalam poster pembelajaran inovatif ini, penulis menemukan hal-hal yang 

perlu dicermati terkait layout poster, antara lain. 

a. Ukuran kertas 

Sebagai poster pembelajaran, ukuran poster tentu menjadi pertimbangan 

tersendiri dalam membuatnya. Sementara itu ukuran poster mengikuti 

ukuran kertas itu sendiri, untuk ukuran besar memakai A2, ukuran sedang 

                                                             
3 (Asfihan, 2019) 
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A3/A3+, dan ukuran kecil A4. Berikut secara umum yang dipakai : Ukuran 

Besar A2 : 42 cm x 59.4 cm Ukuran Sedang A3+ : 32 cm x 48 cm Ukuran 

Sedang A3 : 29.7 cm x 42 cm Ukuran Kecil A4 : 21 cm x 29.7 cm. Pastinya 

ukuran poster tidak bisa ditetapkan karena semua itu sesuai dengan 

kebutuhan dan tata letak sendiri dengan tujuan agar mudah dilihat. penulis 

menggunakan ukuran sedang yaitu A3 dengan ukuran 29,7 cm x 42 cm  

merupakan standar ukuran yang umum dipkai 

b. Font dalam layout 

Font yang di gunakan penulis dalam pembuatan poster pembelajarn ini 

adalah  model Adobe Fan Heiti Std. font 14. Tujuan pemakaian Adobe Fan 

Heiti Std. Dan untuk evaluasi menggunakan times new romans dengan font 

12. Tujuan dari pemakaian Adobe Fan Heiti Std dan times new roman adalah 

membuat siswa ketika melihat poster tersebut dengan jelas dan menarik jadi 

mudah untuk dibaca dan dipandang oleh pembacaswa.  

c. Design Warna dan Gambar 

Dalam pembuatan poster menggunakan warna yang terang supaya 

poster lebih berwarna dan terlihat cerah Dalam menyusun design warna 

dalam poster membutuhkan ketelitian, oleh karena itu jika warna yang 

dipilih terlalu banyak ragam akan menimbulkan stigma banyak model dan 

terlalu cerah sehingga membuat seseorang membuat banyak variasi warna 

dan memberikan kesan terlalu ramai. 

a. Didalam poster terdapat gambar kacang hijau yang baru menanam dan 

sampai bertumbuh ada dedaunannya yaitu warna hijau yang dipakai. 

Karena pada dasarnya kacang hijau dan daun adalah warna hijau  

b. Gambar tanah pada poster yaitu warna mudah karena pada dasarnya juga 

tanah itu warnanya coklat. Didalam poster menggunakan warna coklat 

mudah agar terlihat cerah dan kelihatan   

c. Pada akar menggunakan warna coklat seperti tanah yaitu coklat muda  

sebagai  

2. Isi Poster 

a. Gambar Siklus 
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      Dalam poster pembelajaran ini, terdapat gambar kecambah  Gambar 

kecambah ini merupakan Inti dari penyampaian poster. Dimana dalam 

kecambah seblumnya terdapat pertumbuhan dan perkembangannya seperti 

kacang hijau lalu mengeluarkan akar kecil lalu akar agak panjang kotiledon  

yang berada dibawah tanah hari berikutnya kotiledonnya berada diatas tanah 

nah itulah yang disebut kecambah Untuk memudahkan siswa dalam 

memahami urutan-urutan pada proses pertumbuhan kecambah, tidak lupa 

penulis  memberikan arah panah yang berueutan agar siswa mengetahui 

darimana proses pertumbuhan kecambah itu terjadi.. 

b. Deskripsi 

      Deskripsi menurut KBBI, Deskripsi adalah sebuah bentuk pemaparan 

atau bentuk penggambaran dari kata-kata yang jelas jugaa detail serta 

terperinci.4 Pada konten deskripsi ini merupakan penjelasan yang 

menerangkan beberap kode yang ada pada gambar pertumbuhan kecambah. 

Dimana pada konten ini terdapat beberapa gambar dari biji kacang hijau 

menjadi kecambah.  

c. Tabel TTS  

      Tabel Teka teki silang yang terdapat pada poster ini adalah bentuk 

evaluasi dari dasar pokok materi pada poster pembelajaran. Pada tabel 

terdapat pertanyaan-pertanyaan yang bersifat mendatar dan menurun sebelah 

pertanyaan ada kotak kotak yang sudah dirancang dari pertanyaan-

pertanyaan yang telah dibuat disitu terdapat nomernya juga agar 

memudahkan untuk mencainya  

3. Evaluasi 

      Pada poster ini terdapat evaluasi yang bertujuan  untuk menguji pemahaman 

siswa, sampai mana batas pemahaman siswa mengenai pertumbuhan dan 

perkembangan kecambah. Pada evaluasi ini kami menggunakan metode TTS 

(Teka Teki Silang)  

  

                                                             
4 (Yusron, 2019) 



6 
 

D. Kesimpulan 

1. Kesimpulan 

      Poster ini merupakan poster pembelajaran kelas 3 semester 1 pada materi 

kecambah kami membahas tentang proses pertumbuhan dan perkembangan 

kecambah yang didalamnya terdapat satu evaluasi berupa TTS (Teka Teki 

Silang). Poster ini merupakan poster pembelajaran inovatif yang disusun melalui 

perancangan konsep  poster dengan matang.  

      Dalam poster ini ada hal penting yang menonjol yaitu  layout desain, isi 

poster (meliputi bagian gambar, deskripsi dan tabel TTS) dan evaluasi. Dengan 

memperhatikan ketiga bagian tersebut diharapkan siswa memahami materi 

proses pertumbuhan kecambah dengan bagus dan cermat 

2. Saran 

a. Dengan adanya poster pembeljaran ini, dapat meningkatkan semangat siswa 

dalam belajar dan mengembagkan pemikirannya. 

b. Melakukan koreksi terhadap kurikulum sekolah serta referensi bacaan siswa 

guna peningkatan mutu sekolah, pendidik serta kualitas peserta didik 

3. Kritik 

      Kritik yang membangun sangat penulis harapkan datang dari berbagai pihak 

sebagai bahan refleksi untuk melakukan perbaikan serta koreksi terhadap poster 

pembelajaran yang kami sajikan ini. Hal ini tentu dikarenakan masih banyaknya 

kekurangan yang belum bisa penulis sempurnakan tanpa adanya masukan dari 

pembaca. 
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