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Media presentasi menggunakan software Aurora 3D Presentation 2.012 merupakan 

salah satu solusi untuk memecahkan masalah belajar siswa, khususnya dalam pembelajaran 
Sejarah seperti kurangnya minat untuk belajar dan susahnya memahami materi yang 
disampaikan. Media Aurora 3D Presentation dapat membantu siswa agar lebih termotivasi 
saat belajar karena materi disajikan dengan tampilan presentasi 3D yang interaktif. Penelitian 
ini bertujuan untuk menghasilkan media Aurora 3D Presentation menggunakan software 
Aurora 3D Presentation 2.012 pada mata pelajaran Sejarah kelas X IPS di SMA yang valid 
dan praktis sehingga layak digunakan dalam proses pembelajaran. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian pengembangan (Research and 
Development/R&D). Penelitian ini menggunakan model pengembangan yang dikemukakan 
oleh Borg dan Gall dengan tahapan yang telah dimodifikasi menjadi tahapan (1) perencanaan, 
(2) pengembangan produk awal, (3) validitas produk, (4) uji coba, dan (5) produk akhir. 
Produk hasil pengembangan ini dinilai oleh 1 orang ahli materi dan 2 orang ahli media serta 
dilakukan uji praktikalitas kepada 30 orang siswa kelas X IPS SMA N 1 Gunung Talang. 
Instrumen yang digunakan adalah dokumentasi dan angket. Data dianalisis secara deskriptif 
kuantitatif untuk mengetahui kualitas media Aurora 3D Presentation yang dikembangkan. 
Sedangkan data berupa komentar dan saran dianalisis secara deskriptif kualitatif. 

Hasil analisis menunjukkan bahwa media Aurora 3D Presentation untuk mata 
pelajaran Sejarah yang dikembangkan secara keseluruhan sudah layak baik dari aspek media, 
isi/ materi, maupun kepraktisan dengan beberapa revisi ringan. Hal ini ditunjukkan oleh nilai 
yang diperoleh dari validator materi sebesar 4.62 dengan kategori “Valid”; nilai yang 
diperoleh dari validator media 1 sebesar 4.64 dan dari validator media 2 sebesar 4.57 dengan 
kategori “Valid”, serta nilai kepraktisan yang diperoleh dari siswa sebesar 4.35 dengan 
kategori “Praktis”. Sehingga dapat disimpulkan media Aurora 3D Presentation 2.012 ini 
dapat digunakan untuk mendukung proses pembelajaran Sejarah kelas X IPS SMA. 


