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PENGEMBANGAN MEDIA POSTER PADA PEMBELAJARAN EKONOMI 

DALAM MENINGKATKAN MOTIVASI BELAJAR SISWA KELAS XI SMA 

MUHAMMADIYAH 1 SRAGEN 

Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk: 1) mengetahui pemahaman materi ekonomi dengan 

menggunakan media pembelajaran poster bagi siswa kelas XI SMA Muhammadiyah 

1 Sragen, 2) mengetahui kelayakan media pembelajaran poster dalam materi 

ekonomi, 3) peningkatkan motivasi belajar siswa pada pembelajaran ekonomi 

dengan menggunakan media poster. Penelitian pengembangan atau Research and 

Development (R&D) dari model pengembangan 4D. Pada tahap ini pengembangan 

media pembelajaran poster dinilai kelayakannya oleh ahli media dan ahli materi. 

Teknik pengambilan data pada penelitian ini menggunakan observasi, wawancara, 

test, dan kuisioner. Hasil penelitian dan pengembangan ini yaitu menghasilkan 

sebuah produk media pembelajaran berbentuk poster yang berisi materi Pertumbuhan 

dan Pembangunan Ekonomi. Hasil pembelajaran tanpa menggunakan media poster 

menunjukkan nilai rata-rata pre-test yaitu 46,00 dan hasil pembelajaran dengan 

menggunakann media poster nilai rata-rata post-test 86,8 dapat diketahui adanya 

peningkatan hasil belajar yaitu selisih 40,8. Pada analisis data motivasi belajar  

setelah menggunakan media poster memperoleh skor 4,42 dalam penilaian 

menggunakan skala likert dengan kategori sangat baik. Maka kesimpulannya adalah 

media pembelajaran berbentuk poster dapat meningkatkan motivasi belajar ekonomi 

pada materi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi kelas XI SMA 

Muhammadiyah 1 Sragen. 

Kata Kunci: media pembelajaran, poster, motivasi belajar 

Abstract 

This study aims to: 1) find out the use of economic material by using poster learning 

media for class XI students of Muhammadiyah 1 Sragen High School, 2) knowing 

the feasibility of poster learning media in economic material, 3) Improving student 

learning in economic learning using poster media. Development research or Research 

and Development (R & D) from the 4D development model. In this early stage the 

poster learning media contributed to its feasibility by media experts and material 

experts. Data collection techniques in this study use, interviews, tests, and 

questionnaires. The results of this research and development are using poster-shaped 

learning media containing material on Economic Growth and Development. 

Learning outcomes without using poster media showed an average pre-test of 46.00 

and learning outcomes using the posttest 86.8 average information poster media 

could renew learning outcomes, namely a difference of 40.8. The data analysis of 

learning motivation after using poster media was given a score of 4.42 in the 

magazine using a Likert scale with a very good category. So the conclusion is that 

the learning media form the poster can increase the motivation to learn economics in 

the material of economic growth and development class XI Muhammadiyah 1 Sragen 

High School. 

Keywords: learning media, posters, motivational learning 
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1. PENDAHULUAN

Pendidikan adalah kunci terbentuknya sumber daya manusia yang kompeten dalam 

membangun bangsa dan negara. Melalui pendidikan diharapkan dapat mewujudkan 

generasi yang berguna demi bangsa dan negara. Selain itu adanya pendidikan 

diharapkan juga dapat meningkatkan diri seseorang dalam segala aspek. 

Perkembangan ilmu dan teknologi di era global ini mempengaruhi berbagai segi 

kehidpan manusia, salah satunya adalah di bidang dunia pendidikan. Pendidikan 

merupakan hal yang berhubungan dengan peserta didik, pendidik, interaksi 

pendidikan, serta lingkungan sekolah dan sarana prasarana pendidikan (Dwi 

Siswoyo, 2011: 61). Oleh karena itu setiap unsur pendidikan yang berhubungan 

dengan peserta didik harus diperhatikan agar tujuan dari pendidikan tercapai. 

Pendidikan berperan penting untuk semua kalangan masyarakat khusus nya bagi para 

pelajar dalam meningkatkan kualitas diri. Pendidikan tidak hanya berlandaskan pada 

kemampuan akademik saja, akan tetapi pendidikan juga berlandaskan moral, iman 

dan taqwa.  

Menurut UU No. 20 Tahun 2003 pendidikan adalah usaha sadar dan terencana 

untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik 

secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 

ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Adanya peran 

dan fungsi pendidikan maka perlu perbaikan mutu pendidikan secara terus menerus. 

Perbaikan ini meliputi proses dalam belajar mengajar. Menurut Sadirman A.M 

(2012:13) menyatakan bahwa proses belajar mengajar merupakan proses kegiatan 

interaksi antara dua unsur manusiawi, yakni siswa sebagai pihak belajar dan guru 

sebagai pihak yang mengajar, dengan siswa sebagai subjek pokoknya. 

SMA Muhammadiyah 1 Sragen termasuk sekolah swasta di kabupaten Sragen, 

sekolah ini menjadi subjek penelitian oleh peneliti khususnya pada kelas XI IPS 2 

karena peneliti ingin memberikan alternatif media untuk pembelajaran. Pemilihan 

metode yang digunakan oleh guru untuk mengajar belum sesuai dengan kondisi 

siswa. Hal ini disebabkan materi yang disampaikan guru kurang menarik, karena 

guru hanya menyampaikan materi dengan metode ceramah dan hanya memacu 

dengan menggunakan buku pedoman ekonomi atau buku LKS ekonomi sehingga di 
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akhir pembelajaran guru memberikan latihan soal atau penugasan bagi siswa. 

Dengan cara penyampaian mengajar seperti itu membuat semangat dan motivasi 

belajar ekonomi siswa menurun ditandai dengan sikap yang cenderung mudah lelah, 

jenuh, bosan, berbicara pada teman sebelahnya, dan meletakkan kepala diatas meja, 

bahkan ada beberapa siswa yang mengatakan ingin segera pulang.  

Paparan diatas menunjukkan kurang antusias siswa dalam memperhatikan materi 

dan kurang inivotif guru dalam menyampaikan materi, maka diperlukan sebuah 

dorongan agar motivasi belajar ekonomi tumbuh pada diri siswa. Kondisi belajar 

yang kurang efisien itu tentunya menjadi tantang tersendiri bagi guru untuk 

meningkatkan kinerjanya. Seorang guru seharusnya memiliki tanggung jawab yang 

besar sebagai sumber pembelajaran yang salah satunya memotivasi siswa untuk 

menumbuhkan semangat dalam belajar ekonomi. Namun, berdasarkan hasil 

observasi bahwa guru saat memotivasi siswa nya untuk belajar belum maksimal.  

2. METODE

Metode penelitian ini yaitu pengembangan dengan menggunakan desain one grup 

pretest postest. Desain ini menggunakan model  pengembangan dan penelitian 

Research and Development 4D terdiri dari empat langkah yaitu Define 

(Pendefinisian), Design (Perancangan), Development (Pengembangan), dan 

Dissemination (Desiminasi). Penelitian ini menggunakan satu kelas dengan keadaan 

yang berbeda. Pertama siswa diberi soal pre-test, kemudian siswa diberikan pelajaran 

dengan menggunakan media pembelajaran berbentuk poster kemudian siswa diuji 

dengan menggunakan soal post-test unrtuk mengetahui perbedaan tingkat 

pemahaman. 

Jenis data yang digunakan yaitu menggunakan data kualitatif dan kuantitatif. 

Data kualitatif diperoleh dari hasil wawancara dengan guru dan angket kebutuhan 

siswa, sedangkan data kuantitatif  diperoleh dari soal test siswa. 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian dan 

pengembangan media pembelajaran poster ini antara lain yaitu: 

2.1 Observasi 

Teknik observasi dilakukan dengan cara mengamati kondisi sekolah, mengamati 

proses belajar mengajar di SMA Muhammadiyah 1 Sragen. 
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2.2 Wawancara 

Teknik wawancara dilakukan dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada guru 

yang terkait dengan proses pembelajaran yang biasanya dilakukan saat pembelajaran 

dikelas. Selain itu juga mengajukan pertanyaan mengenai media pembelajaran yang 

biasa digunakan oleh guru 

2.3  Tes 

Soal tes dilakukan dengan memberikan lembar yang berisi soal-soal tentang materi 

pertumbuhan dan pembangunan ekonomi kepada siswa sebelum pembelajaran 

dengan menggunakan media poster (pre-test) dan setelah pembelajaran dengan 

menggunakan media poster (post-test) 

2.4 Kuisioner 

Teknik kuisioner dilakukan dengan cara memberikan pertanyaan berupa angket 

kepada ahli media dan ahli materi, untuk menguji kelayakan poster. 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian dan pengembangan ini 

menggunakan teknik analisis deskriptif kuantitatif yaitu dengan cara menganalisis 

soal test siswa. Keabsahan data dalam penelitian ini yaitu menggunakan kuisioner, 

wawancara, observasi, soal test, dokumentasi, trianggulasi data, uji validitas, uji 

reliabilitas, uji normalitas, uji homogenitas, dan uji t-test. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil wawancara kebutuhan guru yang diambil oleh peneliti dari guru 

mata pelajaran ekonomi, media pembelajaran sangat perlu digunakan dalam proses 

pembelajaran dikelas. Media pembelajaran yang cocok untuk siswa yaitu media 

pembelajaran yang menarik dan banyak gambar. Manfaat dengan menggunakan 

media pembelajaran untuk siswa yaitu menjadikan siswa lebih konsentrasi dala 

mengikuti kegiatan belajar dikelas. Pengaruh media pembelajaran bagi siswa yaitu 

lebih mudah memahami materi pelajaran oleh guru sehingga mempengaruhi siswa 

untuk lebih banyak bertanya. 

Setelah dilakukannya analisis kebutuhan maka langkah selanjutnya yaitu 

proses pembuatan media pembelajaran poster. Setelah pembuatan poster selesai 

maka poster akan divalidasi oleh ahli media dan ahli materi. Penilaian dari ahli 

media menunjukkan bahwa tampilan poster terlihat sangat menarik, pemilihan 
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kontras warna pada poster sudah menarik, editing gambar pada poster sudah sangat 

menarik, pemilihan font dan ukuran font dalam tulisan poster sudah terlihat baik, 

kualitas gambar pada poster sudah baik, penggunaan bahasa Indonesia dalam tulisan 

poster sudah sangat bagus,ukuran huruf yang digunakan dalam poster sudah baik, 

kualitas kertas yang digunakan untuk mencetak poster sangat baik, poster sudah 

terlihat sistematis dan berurutan dengan baik. 

Penilaian dari ahli materi menunjukkan bahwa kesesuaian materi dalam 

poster yang akan disampaikan kepada siswa sudah sangat baik, kesesuaian materi 

dan tujuan pembelajaran sudah sangat baik, kesesuain poster dengan tingkat 

kebutuhan pemahaman siswa sudah baik, penjelasan isi materi dalam poster sudah 

sangat baik, penyaian kualitas gambar pada poster sangat baik, ilustrasi yang 

digunakan dalam gambar poster sudah baik, Bahasa yang digunakan sangat baik dan 

memudahkan siswa dalam memahami materi, dan poster bermanfaat dalam 

kehidupan sehari-hari.  

Setelah media poster dinyatakan layak untuk digunakan mengajar oleh ahli 

media dan ahli materi, selanjutnya akan dilakukan sebagai bahan penelitian. 

Penelitian dilakukan pada kelas XI IPS 2 sebanyak 25 siswa. Berdasarkan hasil 

penelitian yang dilakukan terdapat perbedaan hasil pembelajaran sesudah dan 

sebelum menggunakan menggunakan media pembelajaran poster. 

Berdasarkan hasil rekapitulasi data dapat diketahui bahwa nilai pembelajaran 

siswa sebelum dan sesudah diberikan pembelajaran dengan media poster mengalami 

peningkatan dengan nilai rata-rata pre-test 46,00 dan nilai post-test 86,80. Dari hasil 

tersebut menunjukkan bahwa ada peningkatan hasil belajar siswa dengan 

menggunakan media pembelajaran berbentuk poster. Rekapitulasi hasil belajar pre-

test dan pos-test dengan uji validitas, uji normalitas, uji reliabilitas, uji homogenitas, 

uji t-test diperoleh 0,000<0,05 sehingga Ho ditolak dan H1 diterima. 
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Gambar 1 nilai rata-rata pre-test dan post-test 

Berdasarkan diagram diatas diperoleh nilai rata-rata pre-test dan post-test 

yaitu nilai pre-test sebesar 46% sedangkan nilai rata-rata post-test sebesar 86,8%. 

Adapun selisihnya yaitu 40%. Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa kelayakan 

media pembelajaran poster dalam pembelajaran ekonomi bagi siswa kelas XI SMA 

Muhammadiyah 1 Sragen. Dapat diketahui dari pengukuran tingkat motivasi belajar 

siswa sesudah menggunakan media pembelajaran berbentuk poster diperoleh skor 

4,42 dengan skala penilaian sangat baik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa media 

poster layak untuk digunakan sebagai media pembelajaran dan dapat meningkatkan 

motivasi belajar. 

Perbandingan terhadap penelitian oleh Lestika Dewi dalam skripsi yang 

berjudul “Pengaruh Penggunaan Media Poster terhadap Kemampuan Menulis Puisi 

oleh Siswa Kelas VIII SMP Negeri 3 Rantau Utara Tahun Pelajaran 2012/2013” 

bahwa dari pengolahan data diperoleh hasil pretest dengan rata-rata 63.07, standar 

deviasi 6.23, dengan kategori baik 13.33% dan kategori cukup 80%. Sedangkan hasil 

postes diperoleh rata-rata 71.77, standar deviasi 7.61, dengan berkategori sangat baik 

6.67%, berkategori baik 63.33% dan berkategori cukup 30%. Berdasarkan analisis 

data tersebut dapat disimpulkan bahwa penggunaan media poster berpengaruh secara 

positif dan signifikan terhadap kemampuan menulis puisi oleh siswa kelas VIII SMP 

Negeri 3 Rantau Utara Tahun Pelajaran 2012/2013.  

Perbandingan dengan penelitian selanjutnya Khusnul Khatimah dalam skripsi 

yang berjudul “Upaya Meningkatkan Aktifitas dan Pemanfaatan Media Poster Pada 
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Pelajaran Membatik Siswa Kelas 1 di SMK Ma’arif 2 Sleman”. Siswa 

memperhatikan penjelasan meningkat 23.52%, siswa mengamati petunjuk yang 

diberikan oleh guru meningkat 41%, siswa mengikuti petunjuk yang diberikan guru 

meningkat 41.17%, siswa turut serta melakukan kegiatan belajar meningkat 26.47%, 

siswa mengikuti tes tertulis dengan baik meningkat 55,88%, siswa memanfaatkan 

media poster sebagai sumber belajar yang disediakan guru meningkat 14.70%, siswa 

dapat menguasai tujuan pembelajaran meningkat 11.76%, siswa memperhatikan 

dengan aktif meningkat 11.76%, siswa aktif dan tekun mengerjakan tugas meningkat 

8.82%, siswa untuk bertanya meningkat 14.70%, siswa menyelesaikan tugas tepat 

waktu meningkat 11.76%, siswa memperhatikan media yang diberikan oleh guru 

didepan kelas meningkat 0.0%, siswa memperhatikan dan mengamati materi di 

dalam poster meningkat 2.94%, siswa diminta mencatat meningkat 0.0%, 

berdasarkan hasil temuan tersebut dapat disimpulkan bahwa adanya upaya 

peningkatan aktifitas dengan memanfaatkan media poster pada pelajaran membatik 

siswa kelas 1 SMK Ma’arif 2 sleman.  

4. PENUTUP

Penelitian ini menghasilkan beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut: 

Hasil belajar siswa antara pre-test dan post-testpada siswa kelas XI IPS-2, 

diketahuinilai mean pretest sebesar 46,000 dan nilai posttest sebesar 86,8000 dengan 

demikian terbukti bahwa ada peningkatan pemahaman materi ekonomi dengan 

menggunakan media poster.  

Media  poster layak digunakan sebagai pembelajaran ekonomi bagi siswa 

kelas XI SMA Muhammadiyah 1 Sragen berdasarkan penilaian ahli media dan ahli 

materi. 

Media pembelajaran poster terujidapat meningkatkan motivasi belajar siswa 

kelas XI IPS 2 SMA Muhammadiyah 1 Sragen dengan memperoleh skor 4,42 

menggunakan kriteria penilaian skala likert dengan kategori sangat baik. 

Bagi Guru diharapkan melalui penelitian ini mampu menerapkan metode-

metode baru dalam pembelajaran yang mudah mempelajari oleh siswa. 
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Bagi Siswa penggunaan media poster mampu dapat lebih meningkatkan 

motivasi dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar yang sesuai yang diharapkan 

oleh orang tua.  

Bagi Peneliti diharapkan melalui pembelajaran media poster mampu menarik 

dan memotivasi siswa untuk lebih giat lagi belajar untuk mencapai hasil belajar 

sesuai dengan yang diharpakan. 
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