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Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh media maket dalam model pembelajaran 

STAD terhadap hasil belajar siswa pada materi ekosistem di SMP Negeri 11 Bintan. Sampel pada 

penelitian ini terdiri dari dua kelas yang masing-masing kelas berjumlah 35 siswa. Teknik 

pengambilan sampel yang digunakan adalah cluster random sampling, yaitu dengan memilih secara 

acak kelas-kelas yang ada. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah quasi eksperimen. 

Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah tes hasil belajar kognitif siswa pada 

kelas eksperimen dan kontrol. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa nilai rata-rata postest 

kelas eksperimen 78,28 sedangkan pada kelas kontrol 61,71. Nilai uji hipotesis adalah 0,001<0,05 

atau (sig.(2-tailed) equal variance assumed<0,05. Penggunaan media maket dalam model STAD 

memberikan pengaruh serta meningkatkan hasil belajar siswa pada materi ekosistem yang 

menunjukkan bahwa terdapat pengaruh media maket dalam model pembelajaran STAD terhadap 

hasil belajar siswa kelas VII di SMP Negeri 11 Bintan.  

Kata Kunci : Media Maket, Model STAD, Hasil Belajar, Ekosistem. 

PENDAHULUAN 

Pembelajaran adalah segala upaya 

yang dilakukan oleh guru agar terjadi proses 

belajar pada diri siswa. Menurut Sutikno 

(2013:32) pembelajaran mencakup tiga aspek, 

yaitu siswa, proses belajar dan situasi belajar. 

Siswa merupakan faktor yang paling penting 

sebab tanpa adanya siswa tidak akan ada 

proses belajar. Proses belajar merupakan 

segala sesuatu yang dihayati siswa apabila 

mereka belajar. Situasi belajar adalah 

lingkungan tempat terjadinya proses belajar 

dan termasuk faktor yang mempengaruhi 

proses belajar seperti pendidik, kelas, dan 

interaksi di dalamnya. 

Pembelajaran biologi menuntut adanya 

peran aktif dari siswa. Melalui berpikir kritis, 

siswa akan aktif dalam proses pembelajaran. 

Aktif yang dimaksud adalah aktivitas siswa 

untuk belajar sangat tinggi dan dapat 

menimbulkan interaksi yang baik antara siswa 

dengan guru dan antara siswa dengan siswa, 

sehingga kelas tidak berpusat kepada guru. 

Tetapi proses pembelajaran biologi yang 

berlangsung saat ini masih banyak ditekankan 

dengan ceramah dan menghafal, sehingga 

siswa sulit untuk memahami pelajaran yang 

akan menyebabkan rendahnya hasil belajar 

siswa. 

Berdasarkan hasil observasi kegiatan 

proses pembelajaran biologi yang telah 

dilakukan di sekolah SMP Negeri 11 Bintan 

diketahui bahwa hasil belajar siswa masih 

rendah. Hal ini di tunjukkan pada hasil belajar 

ujian semester ganjil rata-rata kelas pada suatu 

kelas VII 75% berada di bawah kriteria 

ketuntasan minimal (KKM). KKM yang 

ditetapkan di SMP Negeri 11 Bintan yaitu 66. 

Penyebab rendahnya hasil belajar siswa kelas 

VII di SMP Negeri 11 Bintan salah satunya 

adalah pembelajaran konvensional yaitu 

pembelajaran yang masih bersifat teacher 

centered. Guru lebih sering menggunakan 

metode ceramah dan mencatat dalam proses 

pembelajaran. Pembelajaran seperti ini 

tidaklah salah tetapi dapat membuat siswa 

menjadi bosan sehingga tidak menarik 

perhatian siswa untuk belajar.Permasalahan 

lain yang ditemui dalam pembelajaran biologi 

di sekolah SMP Negeri 11 Bintan khususnya 

pada kelas VII adalah terdapat kesenjangan 

kemampuan belajar dan kurangnya interaksi 

antara siswa yang pintar dan siswa yang 

kurang pintar. Dalam proses pembelajaran di 

kelas lebih didominasi oleh siswa yang pintar, 
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sehingga belum bisa menimbulkan keaktifan 

belajar seluruh siswa. Akibatnya siswa yang 

aktif akan semakin aktif sedangkan siswa yang 

pasif semakin pasif dan sifat kritis siswa dalam 

pembelajaran biologi belum muncul secara 

optimal.  

Salah satu materi dalam pembelajaran 

biologi adalah ekosistem. Pada materi 

ekosistem akan mempelajari komponen-

komponen penyusun ekosistem, satuan-satuan 

makhluk hidup dalam ekosistem dan hubungan 

antar komponen ekosistem. Dengan demikian 

agar lebih mudah dalam mempelajari materi 

ekosistem hendaknya siswa dapat mengamati 

secara langsung Akan tetapi kondisi 

lingkungan di sekolah SMP Negeri 11 Bintan 

tidak memungkinkan untuk mengamati 

ekosistem secara langsung, karena lingkungan 

sekolah yang sempit selain itu lahan 

dilingkungan sekolah  sudah berupa bangunan 

dan lokasi sekolah berhadapan langsung 

dengan jalan raya, sehingga menyulitkan guru 

dan siswa untuk melakukan pembelajaran 

langsung diluar kelas. Oleh karena itu 

dibutuhkan alternatif media lain dalam proses 

pembelajaran biologi. Kehadiran media dalam 

pembelajaran diharapkan dapat menarik 

perhatian siswa dan menumbuhkan motivasi 

belajar siswa. Media pembelajaran juga 

berpengaruh terhadap peningkatan aktivitas 

belajar siswa, seperti mengamati dan 

mengajukan pertanyaan, sehingga 

pembelajaran lebih bermakna dan hasil belajar 

siswa meningkat. 

Berdasarkan masalah tersebut maka 

dibutuhkan media agar hasil belajar siswa 

dapat seimbang dan cocok dengan materi 

ekosistem dan lebih mudah dipahami. Salah 

satu media yang dapat digunakan ketika 

mengajarkan materi ekosistem adalah media 

maket. Pembelajaran yang menggunakan 

media maket  dapat meningkatkan hasil belajar 

siswa, hal ini didukung oleh hasil penelitian 

Julianto (2012). Hasil penelitiannya yaitu 

bahwa  media maket dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa kelas IV pada mata pelajaran 

IPA di SDN Nogosari Mojokerto.  

Maket merupakan bentuk tiruan 

tentang sesuatu dalam ukuran kecil yang 

biasanya dibuat dari kayu, kertas, karton, 

kardus, tanah liat, dan lain sebagainya 

(Prastowo, 2011:228). Melalui media maket 

siswa dapat mengamati dan memudahkan 

penjelasan tentang suatu objek yang mirip 

dengan aslinya, sehingga akan mencegah 

pengetahuan siswa yang bersifat abstrak 

karena dalam ekosistem siswa dituntut untuk 

memahami konsep dan penerapannya. Usaha 

membangun terjadinya interaksi antar siswa di 

dalam kelas dalam proses pembelajaran 

ekosistem diperlukan suatu model 

pembelajaran dengan harapan agar terjadi 

interaksi belajar antara siswa yang pintar dan 

kurang pintar dan hasil belajar siswa dapat 

meningkat. Guru harus dapat memilih model 

pembelajaran yang efektif sehingga dalam 

proses pembelajaran siswa menjadi lebih 

nyaman dan senang yang nantinya akan 

meningkatkan hasil belajar siswa, salah 

satunya adalah model pembelajaran kooperatif 

tipe Student Team Achievement Division 

(STAD). Sesuai dengan pendapat Arends 

dalam Jufri (2013:114) pembelajaran 

kooperatif dapat meningkatkan hasil belajar 

kognitif pada peserta didik berkemampuan 

tinggi maupun berkemampuan rendah.  

Berdasarkan uraian diatas, peneliti 

tertarik untuk melakukan penelitian yang 

berjudul tentang “Pengaruh Media Maket 

dalam Model STAD terhadap Hasil Belajar 

Siswa pada Materi Ekosistem Kelas VII SMP 

Negeri 11 Bintan. 

 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

Penelitian ini dilaksanakan di SMP 

Negeri 11 Bintan yang terletak di Jl. Pasar 

Baru N0. 02 Tanjung Uban, Kecamatan Bintan 

Utara, Kabupaten Bintan. Penelitian ini 

dilaksanakan pada bulan Mei 2017 tahun 

ajaran 2016/2017. Populasi dalam penelitian 

ini adalah seluruh siswa kelas VII SMP Negeri 

11 Bintan tahun pelajaran 2016/2017 yang 

terdiri dari kelas VII A, VII B, VII C, VII D, 

dan VII E. Sampel dalam penelitian ini terdiri 

dari dua kelas yaitu kelas VII D dan VII E 

yang terdiri dari 70 siswa seperti pada pada 

tabel 6. Teknik pengambilan sampel yang 

digunakan adalah cluster random sampling, 

yaitu dengan memilih secara acak kelas-kelas 

yang ada. Kelas VII D sebagai kelas 



 

 

eksperimen dan kelas VII E sebagai kelas 

kontrol. 

Jenis penelitian ini adalah jenis 

penelitian eksperimen. Menurut Sugiyono 

(2012:72) penelitian eksperimen dapat 

diartikan sebagai metode penelitian yang 

digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan 

tertentu terhadap yang lain dalam kondisi yang 

terkendalikan. Rancangan penelitian yang 

digunakan adalah  postest only control design, 

Dalam desain ini terdapat dua kelompok yang 

masing-masing dipilih secara random. 

Kelompok pertama diberi perlakuan dan 

kelompok yang lain tidak. Kelompok yang 

diberi perlakuan disebut kelompok eksperimen 

dan kelompok yang tidak diberi perlakuan 

disebut kelompok kontrol (Sugiyono 2012:76). 

Kelompok eksperimen mendapatkan perlakuan 

pembelajaran dengan menggunakan media 

maket dalam model STAD sedangkan 

kelompok kontrol menggunakan pembelajaran 

konvensional.  

Untuk mengukur ada tidak serta 

besarnya kemampuan objek yang diteliti, 

digunakan tes (Arikunto 2010:266). Dalam 

penelitian ini tes digunakan untuk mengukur 

hasil belajar kognitif siswa. Tes ini berjumlah 

20 butir soal yang divalidasi oleh ahli dan 

telah di uji coba dengan 4 pilihan jawaban 

berupa a, b, c, d. Instrumen yang digunakan 

untuk mengumpulkan data adalah tes hasil 

belajar kognitif. Materi tes yang diberikan 

adalah materi ekosistem, tes tersebut disusun 

berdasarkan taksonomi Bloom sebelum revisi 

pada jenjang C1 (mengingat), C2 

(memahami), C3 (menerapkan), C4 

(menganalisis), C5 (sintesis), C6 (Evaluasi). 

Untuk mengetahui apakah soal-soal 

tersebut memenuhi syarat soal yang baik, 

maka dilakukan pengujian validitas, 

reliabilitas, taraf kesukaran dan daya pembeda. 

Analisis data dalam penelitian ini 

menggunakan aplikasi software SPSS versi 21 

untuk menghitung hasil belajar kognitif siswa.  

1. Uji persyaratan  

Sebelum melakukan pengujian 

hipotesis dengan menggunakan uji t, terlebih 

dahulu diadakan pengujian persyaratan 

analisis, yaitu: Uji normalitas digunakan untuk 

mengetahui apakah sampel yang diuji 

berdistribusi normal atau tidak. Uji 

homogenitas merupakan sebuah uji yang harus 

dilakukan untuk melihat kelas yang diteliti 

homogen atau tidak. 

 

2. Uji hipotesis 

Setelah dilakukan pengujian sampel 

data dengan menggunakan uji normalitas dan 

uji homogenitas, dan jika diketahui bahwa data 

berdistribusi normal dan homogen maka untuk 

menguji data yang diperoleh menggunakan 

rumus uji-t dengan taraf signifikan α = 0,05. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Data Hasil Postest  

Tujuan dilakukan postest adalah untuk 

mengukur kemampuan siswa dalam materi 

ekosistem. Postest pada penelitian ini 

diberikan setelah adanya perlakuan pada kelas 

eksperimen yaitu menggunakan media maket 

dalam model STAD dan pada kelas kontrol 

dengan metode ceramah dan diskusi.  

a. Deskripsi Hasil Postest Kelas 

Eksperimen  

Tabel 1. Data deskriptif postest kelas 

eksperimen 

No Keterangan deskriptif Jumlah 

1 N (jumlah siswa) 35 orang 

2 Maksimal(nilai tertinggi) 90 

3 Minimal (nilai terendah) 60 

4 ∑X (jumlah nilai) 2740 

5  ̅ (rata-rata) 78, 28 

 

 

b. Deskripsi Hasil Postest Kelas Kontrol  

Tabel 2. Data deskriptif postest kelas 

kontrol  

No Keterangan deskriptif Jumlah 

1 N (jumlah siswa) 35 orang 

2 Maksimal (nilai tertinggi) 80 

3 Minimal (nilai terendah) 40 

4 ∑X (jumlah nilai) 2160 

5  ̅ (rata-rata) 61,71 

 

c. Perbandingan Hasil Belajar Postest Pada 

Kelas Eksperimen dan Kontrol  

Perbandingan hasil postest pada kelas 

eksperimen dan kontrol akan diambil 

perbedaannya yaitu dari jumlah akhir dan rata-

rata kelas. 
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Tabel 3. Perbandingan hasil belajar postest 

kelas eksperimen dan kelas   kontrol 

No Kelas N ∑X  ̅ 

1 Eksperimen 35 2740 78,28 

2 Kontrol 35 2160 61,71 

 

Berdasarkan tabel 3 dapat dilihat 

selisih antara hasil postest kelas eksperimen 

dan kelas kontrol yaitu 16,6 untuk rata-rata 

dan 580 untuk selisih jumlah nilai. Hal 

tersebut menunjukkan bahwa hasil belajar 

kelas eksperimen dan kelas kontrol cukup 

berbeda.  

 

Hasil Analisis Data  

Setelah mengelompokkan dan 

mendeskripsikan perolehan skor nilai yang 

didapat oleh siswa, langkah selanjutnya 

peneliti akan menganalisis data untuk melihat 

hipotesis diterima atau ditolak. 

a.   Uji Normalitas Data  

Tabel 4. Rekapitulasi hasil uji normalitas 

postest kelas eksperimen dan  kontrol 

N

o 

Kelas N  ̅ Standar 

Deviasi 

Asymp. 

Sig.  

1 Eksperi

men 

35 78,28 9,20 0,177 

2 Kontrol 35 61,71 12,24 0,694 

 

Berdasarkan tabel 4 dapat dilihat 

bahwa untuk uji normalitas postest pada kelas 

kelas eksperimen 0,177 > 0,05 maka data 

berdistribusi normal. Sedangkan kelas kontrol 

0,694 > 0,05 maka data berdistribusi normal. 

Sehingga H0 ditolak dan Ha diterima atau 

sampel berdistribusi normal. 

Tabel 13. Rekapitulasi hasil uji 

homogenitas data postest  

No Jenis data Levene test Keputusan 

1 Postest 0,0565 Homogen 

  Berdasarkan tabel 16 hasil uji 

homogenitas yang didapatkan berdasarkan dari 

varians postest pada kelas eksperimen dan 

kelas kontrol adalah 0,565 dengan taraf 

signifikan yaitu 0,05. Apabila nilai Sig > 0,05 

maka data variabel eksperimen dan kontrol 

mempunyai varian yang sama atau bersifat 

homogen. Jadi 0,565 > 0,05 berarti data 

bersifat homogen atau berasal dari varian yang 

sama. Dengan demikian dapat ditarik 

kesimpulan Ha diterima dengan keterangan 

data postest kelas eksperimen dan kontrol 

memiliki varians yang homogen. 

Tabel 5. Uji hipotesis  

N

o 

Jenis 

data 

Sig (2-

tailed) 

Keput

usan 

Keterang

an 

1 Postest 0,001 Terim

a Ha 

Terdapat 

pengaruh 

 Berdasarkan tabel 5 dapat dilihat 

bahwa untuk uji hipotesis pada penelitian ini 

yaitu sig.(2-tailed) equal variance assumed < 

0,05 atau 0,001 < 0,05 maka Ha diterima yaitu 

terdapat pengaruh penggunaan media maket 

dalam model pembelajaran kooperatif tipe 

STAD terhadap hasil belajar siswa kelas VII di 

SMP Negeri 11 Bintan. 

 

Pembahasan 

 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, 

penggunaan media maket pada materi 

ekosistem berpengaruh dalam meningkatkan 

hasil belajar siswa. Penelitian yang dilakukan 

oleh Wulansari (2013) penggunaan media 

maket ternyata memiliki hasil lebih baik 

secara signifikan untuk meningkatkan hasil 

belajar dari pada media power point, 

didapatkan bahwa hasil analisis 0,034<0,05 

yang artinya H0 ditolak dan Ha diterima. Hal 

ini membuktikan bahwa media maket 

mempengaruhi hasil belajar siswa. Dalam 

proses pembelajaran, media mempunyai arti 

yang cukup penting karena media merupakan 

alat untuk menyampaikan pesan pelajaran 

yang disampaikan oleh guru sehingga media 

pembelajaran dapat dijadikan sebagai media 

komunikasi antara guru dan siswa. Kehadiran 

media dalam proses pembelajaran sangat 

diperlukan karena memiliki peranan yang 

berpengaruh terhadap pencapaian tujuan 

pembelajaran. Sejalan dengan pendapat 

Sutikno (2013:106) fungsi penggunaan media 

dalam pembelajaran diantaranya membantu 

untuk mempercepat pemahaman dalam proses 

pembelajaran, menghilangkan kebosanan 

siswa dalam belajar, dan meningkatkan 

keaktifan siswa dalam kegiatan belajar.  

Melalui media maket yang ditampilkan 

oleh guru, suasana pembelajaran siswa di kelas 

terlihat tenang dan tidak ribut dan bersemangat 

dalam mengikuti pelajaran. Siswa lebih aktif 



 

 

dalam mengajukan pertanyaan kepada guru 

sehingga terjalin komunikasi banyak arah 

yaitu komunikasi tidak hanya melibatkan 

interaksi antara guru dengan siswa tetapi juga 

melibatkan siswa yang satu dengan siswa yang 

lainnya. Penggunaan media maket sebagai 

bahan ajar pada materi ekosistem membuat 

siswa menjadi senang dan tidak bosan untuk 

belajar sehingga siswa memperhatikan guru 

pada saat mengajar.  

Media maket yang dibuat dalam 

menjelaskan materi ekosistem memiliki 

kelebihan seperti, pengajaran lebih menarik 

sehingga dapat menumbuhkan motivasi belajar 

siswa.  Siswa terlihat lebih bersemangat dan 

terdorong untuk belajar. Bahan pengajaran 

akan lebih jelas maknanya sehingga dapat 

lebih dipahami oleh siswa dan 

memungkinkannya menguasai dan mencapai 

tujuan pembelajaran. Siswa dapat menjawab 

pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan oleh 

guru dan apabila dengan sengaja guru salah 

dalam menjelaskan materi siswa akan 

memberikan komentar, artinya siswa benar-

benar memahami materi tersebut. Selain itu 

media maket yang dibuat sebagai bahan ajar 

juga memiliki beberapa kelemahan seperti, 

media yang dibuat memiliki ukuran tidak 

terlalu besar sehingga tidak semua siswa dapat 

melihat dengan jelas khususnya siswa yang 

duduk dibagian belakang. 

Model pembelajaran kooperatif tipe 

STAD  (Student Teams Achievement 

Divisions) merupakan model pembelajaran 

kooperatif yang sederhana. Siswa ditempatkan 

dalam kelompok belajar yang beranggotakan 

tujuh orang yang merupakan campuran 

menurut tingkat kinerjanya, jenis kelamin dan 

suku. Guru menyajikan pelajaran, kemudian 

siswa bekerja dalam kelompok untuk 

memastikan bahwa seluruh anggota kelompok 

telah menguasai pelajaran tersebut. Dalam 

model pembelajaran STAD menekankan pada 

aktivitas dan interaksi antara siswa untuk 

saling memotivasi, dan bekerjasama dalam 

menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru, 

sesuai dengan pendapat Taniredja (2014:60) 

bahwa tujuan dari pembelajaran kooperatif 

adalah untuk menciptakan situasi dimana 

keberhasilan individu ditentukan atau 

dipengaruhi oleh kelompoknya. 

Dalam model pembelajaran STAD 

terdapat pemberian penghargaan bagi tim atau 

kelompok terbaik, penghargaan ini menjadi 

motivasi bagi setiap siswa untuk menjadikan 

kelompoknya sebagai kelompok terbaik di 

kelas dan akan membuat siswa lebih 

termotivasi untuk belajar. Motivasi yang ada 

pada diri siswa akan memberikan pengaruh 

yang positif terhadap hasil belajar siswa. 

Pembelajaran dengan model STAD ini 

berpengaruh dalam meningkatkan hasil belajar 

siswa pada materi ekosistem sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Ayu (2016) 

yang menunjukkan bahwa rata-rata nilai 

postest pada kelas kontrol berbeda signifikan 

dengan kelas eksperimen. 

STAD terdiri dari lima komponen yaitu 

presentasi kelas, tahap kerja kelompok, tes, 

tahap perhitungan skor dan rekognisi tim. 

Presentasi kelas, pada awal tahapan STAD 

dalam menyampaikan materi guru tidak 

menggunakan metode ceramah karena dapat 

membuat siswa menjadi bosan dan jenuh 

sehingga tidak fokus terhadap penjelasan guru, 

oleh karena itu peneliti menggunakan media 

maket pada materi ekosistem pada awal 

tahapan STAD. Tahap kerja kelompok, dalam 

tahap ini siswa dibagi kedalam 5 kelompok 

setiap kelompok terdiri dari 7 orang dan setiap 

kelompok diberikan LKS (lembar kerja siswa) 

untuk dikerjakan sebagai bahan diskusi. 

Selama diskusi berlangsung, guru mengontrol 

setiap kelompok dan apabila dalam suatu 

kelompok ada siswa yang belum paham maka 

anggota kelompok akan membantu. 

Tes, dalam tahap ini siswa diberikan 

tes individu untuk mengetahui pemahaman 

siswa yang dicapai setelah melakukan diskusi 

kelompok. Selama tes berlangsung siswa 

dilarang untuk bekerja sama dan setiap orang 

harus bertanggung jawab atas dirinya sendiri. 

Tahap perhitungan skor individu, yang 

dihitung berdasarkan skor awal. Dan yang 

kelima yaitu rekognisi tim, dalam tahap ini tim 

yang mencapai skor tertinggi akan mendapat 

penghargaan dari guru dengan tujuan untuk 

memotivasi siswa mendapatkan nilai yang 

bagus. 

Kendala yang peneliti temui dalam 

menerapkan model pembelajaran kooperatif 

tipe STAD di kelas eksperimen, siswa belum 

terbiasa dengan pembelajaran secara 

berkelompok sehingga menyulitkan peneliti 

membagi siswa dalam bentuk kelompok. 

Durasi dalam setiap pertemuan yang singkat 



  Tuty Lumban Gaol (2017) 

©Program Studi pendidikan Biologi 

FKIP Universitas Maritim Raja Ali Haji 

 

 

menyebabkan tidak semua kelompok dapat 

mempresentasikan hasil kerja kelompoknya, 

sehingga presentasi kurang maksimal. Melalui 

proses presentasi, siswa dapat mengajukan 

pertanyaan kepada kelompok yang presentasi 

tentang materi yang kurang dipahami juga 

dapat memberikan saran dan tanggapan 

apabila jawaban yang diberikan oleh 

kelompok presentasi kurang tepat. Sesuai 

dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Hidayah (2012) yang menyatakan bahwa 

dengan adanya presentasi, akan meningkatkan 

kemampuan siswa dalam mengungkapkan 

pendapat dalam kelas.   

 

KESIMPULAN  

 

Berdasarkan hasil dan pembahasan 

penelitian pada bab IV dapat disimpulkan 

bahwa penggunaan media maket dalam model 

STAD memberikan pengaruh serta 

meningkatkan hasil belajar siswa pada materi 

ekosistem. Jadi hipotesis diterima yaitu 

terdapat pengaruh media maket dalam model 

pembelajaran STAD terhadap hasil belajar 

siswa pada materi ekosistem kelas VII di SMP 

Negeri 11 Bintan tahun ajaran 2016/2017.  

Berdasarkan hasil penelitian tersebut 

dapat dikemukakan implikasi sebagai berikut. 

1. Pemilihan media dan model pembelajaran 

yang tepat dapat berpengaruh terhadap 

pencapaian hasil belajar siswa. Untuk 

pelajaran IPA biologi khususnya pada 

materi ekosistem, terdapat perbedaan hasil 

belajar antara pembelajaran yang 

menggunakan media maket dalam model 

pembelajaran STAD dan pembelajaran 

ceramah dan diskusi. 

2. Hasil penelitian ini digunakan sebagai 

masukan bagi guru dan calon guru untuk 

membenahi diri sehubungan dengan 

pengajaran yang telah dilakukan dan hasil 

belajar siswa yang telah dicapai dengan 

memperhatikan media dan model 

pembelajaran yang tepat dan motivasi 

belajar siswa untuk meningkatkan hasil 

belajar siswa.  

Adapun saran yang diajukan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Bagi peneliti selanjutnya, sebaiknya dalam 

pembuatan media maket peneliti dapat 

membuat media yang lebih bagus dan 

menarik lagi dan memilih bahan-bahan 

yang lebih tahan lama.  

2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat 

mengkombinasikan media maket dengan 

model pembelajaran kooperatif lainnya.  

3. Bagi guru mata pelajaran IPA biologi di 

SMP Negeri 11 Bintan dapat menjadikan 

model pembelajaran STAD sebagai salah 

satu alternatif penggunaan model dalam 

proses pembelajaran di kelas. Sebaiknya 

model pembelajaran STAD tidak hanya 

diterapkan pada materi eksosistem saja 

tetapi pada materi lain seperti materi sel dan 

materi lainnya. 

4. Model pembelajaran STAD perlu mendapat 

tanggapan dari guru, karena melalui model 

pembelajaran STAD siswa dapat bekerja 

sama dan saling membantu antara siswa 

yang pintar dan kurang pintar sehingga 

terjadi interaksi satu sama lain. 
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