
 

 

ABSTRAK  

Skripsi ini berjudul Pengaruh Penggunaan Media Pembelajaran Maket 

Terhadap Hasil Belajar Siswa Pada Materi Kelas XI Madrasah AliyahNegeri 

Sambas Kabupaten Sambas.  Secara umum rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah bagaimanakah pengaruh penggunaan media pembelajaran maket terhadap 

hasil  belajar siswa pada materi biosfer kelas XI Madrasah AliyahNegeri Sambas 

Kabupaten Sambas. Sub masalah dalam penelitian ini adalah:  

1) bagaimanakah rata-rata hasil belajar siswa yang tidak menggunakan 

media pembelajaran maket pada materibiosfer kelas XI madrasah AliyahNegeri 

Sambas ?,  

2) bagaimanakah rata-rata hasil belajar siswa yang menggunakan media 

pembelajaran maket pada materi biosfer kelas XI madrasah Aliyah Negeri 

Sambas?, 

 3) apakah terdapat pengaruh penggunaan media pembelajaran maket 

terhadap hasil belajar siswa pada materi biosferkelas XI Madrasah AliyahNegeri 

Sambas ?. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penggunaan media 

pembelajaran maket terhadap hasil belajar siswa pada materi bioser kelas XI 

madrasah Aliyah Negeri Sambas. Variable dalam penelitian ini terdiri dari dua 

yaitu variable bebas dan variable terikat. Variable bebasnya adalah media 

pembelajaran maket sedangkan untuk variable terikatnya adalah hasil belajar 

siswa.  Penelitian ini merupakan penenlitian kuantitatif. Metode penelitian ini 

berupa eksperimen, bentuk penelitiannya Quasi Experimental Design 

(eksperimensemu) dengan rancangan yang digunakan adalahTwo Group Posttest 

Only. Populasi dalam peneltian ini adalah siswa kelas XI IS 1 dan XI IS 2 

Madrasah Aliyah Negeri Sambas Kabupaten Sambas. Teknik pengambilan 

sampeladalah sampling jenuh. Teknik pengumpulan datanya adalah 

 1) teknik pengukurandan 

 2) teknik studi documenter dengan alat pengumpul datanya adalah  

1) tes hasil belajar dan  

2) dokumen.  

Teknik analisis data yang digunakan, untuk menjawab sub masalah 1 dan 2 

menggunakan rumus mean (rat-rata),  sedangkan untuk menjawab rumusan 

masalah 3 adalah menggunakan uji-t.  Hasil penelitian menunjukkan rata-rata 

hasil belajar siswa yang tidak menggunakan media pembelajaran maket adalah 

51,52 dan tergolong kurang, sedangkan untuk rata-rata hasil belajar siswa yang 

menggunakan media pembelajaran maket adalah 59,53 dan tergolong kurang. 

Setelah melakukan uji perbedaan hipotesis menggunakan uji-t maka didapatlah 

thitung = 2,76  ≥ ttabel1,99 hal ini menunjukan terdapat pengaruh penggunaan media 



 

 

pembelajaran maket terhadap hasil belajar siswa pada materi biosfer. Dan 

pengaruh yang ditimbulkan tergolong sedang. 

Kesimpulan penelitian secara umum adalah pengaruh penggunaan media 

pembelajaran maket terhadap hasil belajar siswa pada materi biosfer kelas XI 

Madrasah Aliyah Negeri Sambas Kabupaten Sambas  tergolong sedang. Untuk 

kesimpulan secara khusus adalah  

1) rata-rata hasil belajar siswa yang tidak menggunakan media maket 

tergolong kurang yaitu sebesar 51,52,  

2) rata-rata hasil belajar siswa yang menggunakan media pembelajaran 

maket tergolong kurang yaitu sebesar 59,53, 3) terdapat pengaruh penggunaan 

media pembelajaran maket terhadap hasil belajar siswa pada materi biosfer kelas 

XI Madrasah AliyahNegeri Sambas Kabupaten Sambas. 



 

 

 

 

 


