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PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN POSTER  

MATERI BENCANA KEBAKARAN UNTUK MENINGKATKAN HASIL 

BELAJAR SISWA EKSTRAKULIKULER SSB SMP NEGERI 1 DELANGGU  

Abstrak  

Penelitian pengembangan dilakukan untuk menghasilkan media pembelajaran poster yang 

diterapkan pada ekstrakulikuler di SMP Negeri 1 Delanggu, Klaten. Tujuan penelitian ini 

yaitu untuk mengetahui pengembangan media pembelajaran poster materi kebakaran serta 

mengetahui perbedaan hasil belajar siswa sebelum menggunakan media poster dan sesudah 

menggunakan media poster. Metode penelitian ini menggunakan model pengembangan 

dengan menggunakan model ADDIE. Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif dan 

data kuantitatif. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

deskriptif kuantitatif. Hasil pengembangan adalah terciptanya produk media poster kebakaran 

dengan software corel draw. Pembelajaran menggunakan media poster di SMP Negeri 1 

Delanggu memperoleh hasil rata-rata pre test 44 dan post test 84 sehingga terjadi peningkatan 

hasil belajar siswa.  

Kata Kunci: Media Poster, Peningkatan Hasil Belajar  

Abstract  

Research and development is conducted to produce poster learning media applied on 

extracurricular in SMP Negeri 1 Delanggu, Klaten. The study aimed to know the 

development of poster learning media on fire disaster material and to know the difference of 

students’ achievement before and after using the poster media. This research method uses 

development model using the ADDIE model. The type of data were qualitative and 

quantitative. The data were analyzed using descriptive quantitative analysis.  The result of the 

development was the creation product of fire poster media using software corel draw. 

Learning by poster media in SMP Negeri 1 Delanggu resulted in the average score of pre test 

was 44 and post test was 84 meaning that there was improvement in students’ achievement.  

Keyword: Poster Media, Learning Achievement   

1. PENDAHULUAN  

1.1  Latar Belakang Masalah  

SMP Negeri 1 Delanggu yang berada di Kelurahan Delanggu, Kecamatan Delanggu, 

Kabupaten Klaten. Pada penelitian ini, obyek penelitian yaitu siswa ekstrakulikuler SSB 

(Sekolah Siaga bencana) yang terdiri dari 30 Siswa dan 1 guru pendamping yaitu Bapak 

Jumain, S.Pd. Mengingat  Kecamatan Delanggu memiliki tingkat kerawanan bencana 

kebakaran peneliti melakukan penelitian dengan materi bencana kebakaran.  
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Berdasarkan observasi yang sudah dilakukan di SMP Negeri 1 Delanggu guru masih 

menggunakan strategi pembelajaran ekstrakulikuler dengan ceramah yang bersifat 

monoton yang cenderung membuat siswa menjadi bosan dalam mengikuti pembelajaran. 

Media pembelajaran juga belum tersedia di SMP Negeri 1 Delanggu. Guru hanya 

menjelaskan materi secara lisan sehingga siswa kurang paham dan bosan.   

Diperlukan media pembelajaran agar siswa lebih jelas tentang gambaran pada materi 

tanah longsor. Guru juga dapat menggunakan media pembelajaran untuk mendukung 

proses pembelajaran karena media  

pembelajaran dapat menjadi sumber belajar. Hal ini sesuai dengan pernyataan  (Sufanti 

2010: 62) bahwa media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat menyampaikan 

dan memberikan pesan secara terencana sehingga menciptakan lingkungan belajar yang 

kondusif.  

Tujuan penelitian ini yaitu mampu mengetahui pengembangan media pembelajaran 

poster materi kebakaran serta mengetahui perbedaan hasil belajar siswa sebelum 

menggunakan media poster dan sesudah menggunakan media poster. Sehubungan dengan 

masalah-masalah tersebut, peneliti melakukan penelitian dengan judul 

“PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN POSTER MATERI BENCANA 

KEBAKARAN UNTUK MENINGKATKAN HASIL BELAJAR SISWA 

EKSTRAKULIKULER SSB SMP NEGERI 1 DELANGGU”. 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pengembangan media pembelajaran poster materi bencana kebakaran 

pada Ekstrakulikuler SSB SMP Negeri 1 Delanggu? 

2. Bagaimana hasil belajar siswa setelah menggunakan media pembelajaran poster 

pada bencana kebakaran Ekstrakulikuler SSB SMP Negeri 1 Delanggu? 

1. 3 Tujuan Penelitian  

3. Untuk mengetahui pengembangan media pembelajaran poster materi bencana 

kebakaran pada Ekstrakulikuler SSB SMP Negeri 1 Delanggu.  

4. Untuk mengetahui hasil belajar siswa Ekstrakulikuler SSB SMP Negeri 1 

Delanggu. 
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2. METODE   

Penelitian dan pengembangan adalah suatu proses atau langkah-langkah untuk 

mengembangkan suatu produk baru atau menyempurnakan produk yang telah ada yang 

dapat dipertanggungjawabkan (Sutama, 2010:183). Model pengembangan dalam  

penelitian ini dengan menggunakan model intruksional ADDIE (AnalysisDesain-Develop-

Implement-Evaluate) yang dikembangkan oleh Reiser dan Mollenda pada tahun 1990-an. 

Model pengembangan ADDIE memiliki lima langkah yaitu Analisis, Desain, 

Pengembangan, Implementasi dan Evaluasi (Hasyim, 2016:71). Data kualitatif yaitu 

menggunakan wawancara kebutuhan guru dan data kuantitatif yaitu dengan memberikan 

angket kebutuhan siswa. Subjek penelitian adalah SMP Negeri 1 Delanggu, Klaten yang 

terdiri 27 siswa.  

Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk pengembangan media video tanah 

longsor yaitu:  

1. Wawancara   

Wawancara yang dilakukan pada tanggal 23 Maret 2017 kepada guru di SMP 

Negeri 1 Delanggu yaitu dengan memberikan pertanyaan yang bersifat terbuka. 

Pertanyaan tersebut terkait kebutuhan media pembelajaran.  

2. Angket  

Teknik ini dilakukan dengan cara memberikan pertanyaan tertulis untuk dijawab 

kepada responden (siswa) ekstrakulikuler SSB SMP Negeri 1 Delanggu   

Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu analisis deskriptif 

kuantitatif. Analisis ini dilakukan setelah semua data terkumpul. Keabsahan data dari 

penelitian ini adalah Uji validitas, uji reabilitas, uji normalitas, uji homogenitas dan uji T. ] 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN  

3.1 Analisis Data 

Berdasarkan wawancara guru pembina ekstrakulikuler bahwa  Ibu / bapak guru 

menggunakan media ajar kadang-kadang. Kegiatan ekstrakulikuler dilakukan dengan teori 

(di dalam kelas) dan praktek (di luar kelas). Jika kegiatan di dalam kelas hanya 

menggunakan ceramah namun jika praktek menggunakan alat-alat seperti tenda, tali temali 

dll. Penggunaan media pembelajaran sangat bagus karena siswa lebih mudah memahami 
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materi dan daya tarik siswa tinggi karena menggunakan media video siswa tidak hanya 

mendengarkan saja namun juga melihat. Kegiatan pembelajaran juga lebih menyenangkan. 

3.2 Produk Penelitian    

Langkah awal pengembangan produk ini yaitu mengkaji materi bencana kebakaran 

yang meliputi pengertian bencana kebakaran, tanda-tanda bencana kebakaran, penyebab 

bencana kebakaran, akibat bencana kebakaran, dan upaya penanggulangan bencana 

kebakaran. Langkah selanjutnya yaitu melakukan uji kebutuhan terhadap siswa 

ekstrakulikuler SSB SMP Negeri 1 Delanggu dan guru pendamping yaitu Bapak Jumain, 

S.Pd untuk mengetahui kriteria produk yang akan dikembangkan. Setelah melakukan uji 

kebutuhan siswa dan guru, peneliti menganalisis hasil uji kebutuhan untuk proses 

pembuatan desain produk media pembelajaran poster yaitu dengan menggunakan software 

Corel Draw. Selanjutnya peneliti mengujikan produk awal kepada ahli media dan ahli 

materi untuk mengetahui penilaian tentang produk media poster apakah layak untuk di 

ujikan atau tidak. Setelah melakukan validasi ahli media dan materi peneliti mencetak 

produk media poster untuk melakukan penelitian pada siswa ekstrakulikuler SSB SMP 

Negeri 1 Delanggu. Setelah melakukan pengambilan data peneliti mengevaluasi dan 

melakukan penyempurnaan produk berdasarkan saran dan komentar validasi ahli.  

Produk pengembangan media poster materi bencana kebakaran yang telah divalidasi 

oleh ahli media dalam komponen tabel dinyatakan kejelasan tujuan pembelajaran sangat 

baik, pada aktivitas siswa dinyatakan baik, kemudian penyajian media poster yaitu ukuran 

sangat baik, layout dan warna poster baik,  penempatan gambar pada materi poster baik, 

ketapatan penempatan gambar baik, ketepatan pemilihan huruf baik, kemenarikan gambar 

baik dan dampak pada siswa yaitu baik. 

produk pengembangan media poster materi bencana kebakaran yang telah divalidasi 

oleh ahli materi didapatkan bahwa tujuan pembelajaran sudah sangat baik, aktifitas siswa 

sudah baik, penyajian materi yang meliputi kesesuaian pemberian judul, kesesuaian materi 

poster, uraian materi poster, urutan materi poster, peta konsep materi poster, dan 

kesesuaian gambar dinyatakan baik. Kemudian dampak pada siswa dinyakan baik.   

Berdasarkan penilaian dari validasi ahli media dan ahli materi tersebut dinyatakan 

bahwa media pembelajaran poster layak digunakan dilapangan untuk penelitian sesuai 

dengan revisi dan saran 
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3.3 Deskripsi Data Hasil Penelitian  

Data hasil eksperimen penelitian dan pengembangan media poster ini diperoleh dari 

hasil pretest dan posttest. Data eksperimen yang sebelumnnya diperoleh dari hasil 

validasi soal dengan jumlah 20 butir soal yang di ujikan kevalidannya menggunakan 

SPSS, dimana jumlah soal yang valid adalah butir 10 soal untuk di ujikan kepada siswa 

esktrakulikuler SSB pada pretest dan posttest. Hasil nilai pretest dan posttest diolah 

menggunakan software SPSS yang meliputi uji normalitas, uji homogenitas, dan uji T 

yang digunakan untuk mengetahui perbedaan antara pretest dan posttest. Perbedaan 

tersebut diketahui melalui siswa sebelum menerima materi dengan menggunakan media 

poster dan sesudah menerima materi dengan menggunakan poster materi bencana 

kebakaran.  

 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa skor rata-rata antara pretest dan posttest 

mengalami perbedaan dari sebelum penggunaan media pembelajaran dengan 

sesudah penggunaan media pembelajaran berupa poster dengan selisih nilai 43,26 

yaitu dari skor 44,81 mengalami peningkatan menjadi 84,07. Perbedaan tersebut 

membuktikan bahwa produk pengembangan media poster pada materi Bencana 

Kebakaran dapat mempengaruhi hasil belajar siswa ekstrakulikuler SSB SMP 

Negeri 1 Delanggu. 
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3.4 Produk Penelitian  

Produk penelitian yang dihasilkan pada penelitian ini adalah media pembelajaran 

poster materi bencana kebakaran. Produk ini digunakan peneliti pada pembelajaran 

ekstrakulikuker SSB SMP Negeri 1 Delanggu dengan judul “Waspada Kebakaran!”. 

Media tersebut mempunyai cakupan materi yaitu pengertian bencana kebakaran, tanda-

tanda bencana kebakaran, penyebab bencana kebakaran, akibat bencana kebakaran, dan 

upaya penanggulangan bencana kebakaran. Karakteristik media ini lebih bersifat visual 

dan infografis, meliputi gambar dan peta konsep cakupan materi secara singkat.    

Media pembelajaran ini digunakan peneliti untuk mendorong antusias siswa dalam 

menerima materi pembelajaran dan kreatifitas guru dalam memberikan pembelajaran 

kebencanaan pada ekstrakulikuler SSB. Pembuatan desain produk media poster materi 

bencana kebakaran ini, dibuat dengan menggunakan software Corel Draw. Peneliti 

mendesain poster dengan ukuran cetak A0 dan memiliki kategori berwarna. Poster 

memiliki ikon yang berbentuk bumi yang mengering, lalu tertera cakupan materi yang 

meliputi 5 indikator yaitu pengertian bencana kebakaran, tanda-tanda bencana 

kebakaran, penyebab bencana kebakaran, akibat bencana kebakaran dan upaya 

penanggulangan bencana kebakaran  

4. PENUTUP   

1. Berdasarkan penilaian dari ahli materi dan media, media pembelajaran poster layak 

digunakan untuk pembelajaran sebagai media pembelajaran pada materi bencana 

kebakaran..    

2. Produk yang dikembangkan berupa media poster yang didesain dengan menggunakan 

Software Corel Draw. Kriteria pengembangan berdasarkan tampilan poster yang 

menarik, kombinasi gambar dan materi, ukuran poster, sumber yang jelas, pemilihan 

warna yang sesuai dan materi yang rutut.  

3. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis hasil pembahasan, terdapat tingkat 

pengetahuan siswa sebelum dan setelah menggunakan media pembelajaran poster. 

Nilai hasil belajar siswa meningkat dengan  selisih angka  43,26 yaitu dari nilai pretest 

44,81 menjadi 84,07 nilai posttest. Hal tersebut menunjukkan bahwa media poster 

mempengaruhi hasil belajar siswa..  Sebelum menggunakan video siswa kurang aktif 

dan kurang termotivasi, sedangkan setelah menggunakan media video siswa 

termotivasi dan berperan aktif.  
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