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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

A. Deskripsi Data 

Peneliti menerapkan media kartu pintar bertujuan untuk melihat 

pengaruh dari motivasi dan hasil belajar peserta didik kelas X MIPA di 

Madrasah Aliyah Negeri 2 Jombang pada materi dunia tumbuhan Plantae. 

Pada penelitian ini menggunakan penelitian eksperimental semu dimana 

menggunakan dua kelas, kelas yang diberi perakuan dinamakan kelas 

eksperimen sedangkan yang tidak diberi perlakuan dinamakan kelas kontrol. 

Kelas kontrol ketika diberikan materi menggunakan metode ceramah, diskusi 

saja sedangkan kelas eksperimen ketika diberi materi menggunakan metode 

ceramah, diskusi dan juga media kartu pintar. 

Peneliti menggunakan populasi dan sampel pada kelas X MIPA 

Madrasah Aliyah Negeri 2 Jombang. Jumlah peserta didik kelas kontrol X-

MIPA 1 dua puluh sembilan peserta didik sedangkan untuk kelas eksperimen 

X-MIPA 2 berjumlah dua puluh enam peserta didik. Untuk nama dan jumlah 

peserta didik kelas eksperimen dan kelas kontrol sebagaimana terlampir. 

Tahapan pertama untuk mengetuhi prosedur penelitian maka peneliti 

pertama-tama memintak izin kepada pihak sekolah Madrasah Aliyah Negeri 2 

Jombang atas persetujuan dari Bapak kepala sekolah beserta kordinasi dengan 

Ibu pengajar biologi yang mengajar kelas X-MIPA 1 dan 2. Penelitian ini telah 

diberikan izin untuk melakukan suatu penelitian dengan memegang dua kelas 

yang nantinya kelas X-MIPA 1 sebagai kelas kontrol dan X-MIPA 2 sebagai 
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kelas eksperimen. Penelitian ini akan dilaksanakan pada tanggal 6-18 Januari 

2020. Penelitian ini akan menyesuaikan panduan rencana pelaksanaan 

pembelajaran (RPP) yang sudah dibuat oleh peneliti sebagai pedoman untuk 

melakukan peneitian di kelas kontrol dan kelas eksperimen yang sebagaimana 

terlampir (8).  

Penelitisn ini mengumpulkan data berupa dokumentasi kegiatan proses 

belajar peserta didiik kelas kontol dan kelas eksperimen, angket dan juga 

posstest hasil belajar peserta didik kelas X-MIPA 1 dan 2. Penetiaan ini 

bertujuan untuk mendapatkan data pada mata pelajaran biologi. Sebelum 

melakukan penelitian, peneliti melakukan observasi terlebih dahulu dari hasil 

observasi, bahwa metode yang sering digunakan pada guru biologi 

menggunakan metode ceramah, diskusi. Pertama kali yang dilakukan oleh 

peneliti mengambil dokumentasi bertujuan untuk memperoleh data nama 

peserta didik dari kelas eksperimen maupun dari kelas kontrol, data dari nilai 

UTS peserta didik, begitu pun dengan dokumentasi penelitian sebagaimana 

terlampir (9). 

Motode yang ke dua berupa angket sebagaimana terlampir (3). Tujuan 

diberikan angket motivasi ini untuk melihat seberapa pengaruhnya media kartu 

pintar terhadap motivasi yang dimiliki peserta didik. Metode terakhir yaitu 

metode posttest sebagaimana terlampir (4). Pemberian posttest ini bertujuan 

untuk melihat media kartu terhadap hasil belajar peserta didik baik kelas 

eksperimen maupun kelas kontrol. Pemberian posttest diberikan setelah ke dua 

kelas sudah mendapatkan perlakuan yang berbeda dalam penyampaian materi 

yang telah diajarkan oleh guru.  
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1. Deskripsi Y1 motivasi belajar peserta didik 

Pengaruh penggunaan media kartu pintar terhadap motivasi dan hasil 

belajar peserta didik pada materi dunia tumbuhan (Plantae) kelas X MIPA 

di Madrasah Aliyah Negeri 2 Jombang. Penelitian ini dengan 

menggunakan bantuan SPSS 26.0.  

Adapun hipotesis yang akan di uji sebagai berikut: 

1) Motivasi belajar peserta didik 

Ho : Tidak ada pengaruh penggunaan media kartu pintar terhadap 

motivasi belajar peserta didik pada materi dunia tumbuhan (Plantae) 

mata pelajaran Biologi  kelas X MIPA di Madrasah Aliyah Negeri 2 

Jombang 

2) Hasil belajar peserta didik 

Ho : Tidak ada pengaruh penggunaan media kartu pintar terhadap hasil 

belajar peserta didik pada materi dunia tumbuhan (Plantae) mata 

pelajaran Biologi kelas X MIPA di Madrasah Aliyah Negeri 2 

Jombang 

3) Motivasi dan hasil beajar peserta didik 

Ho : Tidak ada pengaruh penggunaan media kartu pintar terhadap 

motivasi dan hasil belajar peserta didik pada materi dunia tumbuhan 

(Plantae) mata pelajaran Biologi kelas X MIPA di Madrasah Aliyah 

Negeri 2 Jombang 

Ada pula batasan pengambilan keputusan diantaranya sebagai berikut : 

a) Jika nilai Sig.(2-tailed) ≥ 0,05, maka Ho diterima dan Ha ditolak. 

b) Jika nilai Sig.(2-tailed) ≤ 0,05, maka Ho ditolak dan Ha diterima. 
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Adapun hasil data pengujian hipotesis posttest dan angket peserta didik 

diantaranya sebagai berikut : 

a) Pengujian hipotesis motivasi belajar peserta didik 

Dengan menggunakan bantuan SPSS 26,0 hasil analisa uji manova 

terhadap motivasi belajar peserta didik nilai angket pada kelas kontol dan 

kelas eksperimen bisa dilihat melalui tabel sebagai terlampir (10). Pada 

kelas kontrol nilai tertinggi 91 sedangkan untuk nilai terendahnya 55. 

Untuk kelas eksperimen itu sendiri nilai tertinggi 95 sedangkan untuk nilai 

terendahnya 68. Peserta didik yang memiliki motivasi belajar yang tinggi 

terletak pada kelas eksperimen dibandingkan dengan kelas kontrol. Dapat 

di tarik kesimpulan bahwasanya terdapat perbedaan peserta didik setelah 

diberi perlakuan yang berbeda. Untuk kelas kontrol hanya mengandalkan 

metode ceramah sedangkan untuk kelas eksperimen dalam proses belajar 

menggunakan media kartu pintar.  

 

b) Deskripsi Y2 hasil belajar peserta didik 

Untuk mengukur hasil belajar peserta didik peneliti menggunakan 

posttest dengan 5 pertanyaan dalam bentuk esay. Posttest diberikan setelah 

peserta didik diberi peralakuan berguna untuk mengetahui seberapa besar 

pengaruh dari media kartu pintar yang telah diterapkan di dalam proses 

belajar mengajar. Ada pun tabel hasil posttest dengan mencangkup 

katagori lulus (L) atau tidak lulus (TL) dengan melihat sudah mencapai 

kompetensi dasar mata pelajaran (KKM) apa belum yaitu 75. Nilai hasil 

posttest kelas kontrol dan kelas eksperimen sebagaimana terlampir (11). 
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Terdapat perbedaan antara kelas kontrol dan kelas eksperimen pada 

hasil nilai posttest. Untuk kelas kontrol nilai tertinggi mencapai 90 

sedangkan untuk nilai terendahnya mencapai nilai 55. Untuk kelas 

eksperimen itu sendiri nilai yang tertinggi 100 sedangkan nilai 

terendahnya 65. Dapat ditarik kesimpulan bahwa media kartu pintar sangat 

berpengaruh dalam hasil belajar peserta didik. 

 

 

B. Pengujian Hipotesis 

1. Uji instrumen penelitian 

a. Uji Validitas 

Uji validitas itu sendiri bertujuan untuk melihat seperangkat alat 

ukur sudah tepat diukur apa belum (Sugiharto dan Situnjak, 2006). 

Peneliti melakukan uji coba pada angket dan posttest sebelum diberikan 

kepada peserta didik untuk dijadikan sampel penelitian untuk 

mengetahui instrumen tersebut valid atau tidak valid. Untuk uji 

validitas ada dua cara yaitu uji validitas ahli dan uji validitas empiris. 

Uji validitas ahli pada instrumen angket  dilakukan pada saat satu dosen 

IAIN Tulungagung yaitu bapak Nanang Purwanto sedangkan untuk 

instrumen posttest dilakukan pada guru mata pelajaran biologi MAN 2 

Jombang yaitu ibu Irma Nur Ainun. Dari hasil validitas para ahli angket 

dengan jumlah 15 butir dan posttest dengan jumlah 5 butir soal 

dinyatakan layak untuk dijadikan instrumen penelitian pada kelas 

kontrol dan kelas eksperimen. Setelah itu dari instrumen angken dan 

posttest yang sudah dinyatakan layak maka di lakukan uji coba empiris 
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kepada peserta didik berguna untuk mengatahui apakah instrumen 

angket dan posttest hasilnya sudah layak apa belum untuk dijadikan 

penelitian. Pada kelas MIPA 1 dilakukan uji coba angket sebanyak 10 

peserta didik sedangkan untuk MIPA 2 dilakukan uji coba posttest 

sebanyak 10 peserta didik yang telah dilakukan di sekolah Madrasah 

Aliyah Negeri 2 Jombang. Kemudian instrumen angket dan posttest 

setelah dilakukan uji coba selanjutnya di uji validitasnya untuk 

mengetahui sudah valid atau belum valid. Peneliti menggunakan SPSS 

26.0 untuk melihat hasil uji coba angket. Menurut Sugiyono  apabila 

nilai setiap butir angket kurang dari 0,30 maka dinyatakan tidak valid 

dalam instrumen angket tersebut.82  

1) Angket    

Dari data uji coba angket sebanyak 10 peserta didik 

selanjutnya akan dihutung uji validitas dari soal angket tersebut 

dengan menggunakan bantuan SPSS 26.0 sebagaimana terlampir 

(12). Jika nilai setiap butir soal angket kurang dari 0,30 maka butir 

dalam instrumen angket tersebut dinyatakan tidak valid.83 Dari hasil 

penghitungan menggunakan bantuan SPSS 26.0 dapat dilihat pada 

tabel 4.1 hasil uji coba angket kepada 10 peserta didik dengan 

memperoleh skor yaitu: (0,642), (0,522), (0,716), (0,663), (0,459), 

(0,434), (0,883), (0,355), (0,461), (0,799), (0,467), (0,845), (0,726), 

(0,537), (0,702) ≥ 0, 30, dapat ditarik kesimpulan bahwa dari hasil 

yang diperoleh angket yang telah di uji cobakan kepada peserta didik 

                                                           
82 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan. (Bandung: Alfabeta, 2015), hal. 133-134 

83 Ibid, hal. 135 
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dinyatakan valid. Adapun cara penghitungan hasil uji coba angket 

sebagaimana terlampir (12). 

Tabel 4.1 Output Uji Validitas Angket Motivasi 

 

 

 

2) Soal tes 

Dengan menggunakan bantuan SPSS 26,0 uji validasi soal tes 

maka mendapatkan hasil seperti pada tabel 4.2 sebagai berikut ini:  
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Tabel 4.2 Output Uji Validasi Soal Tes 

 
Penguji menggunakan uji coba tes 10 peserta didik sehingga 

N=10, nilai rtabel untuk N=10 yaitu 0,632. Dari data output uji 

validasi diperoleh data yaitu (0,955), (0,970), (0,926), (0,926), 

(0,935) ≥ 0,632 dapat disimpulkan hasil uji validasi soal tes 

dinyatakan valit karena pada sola 1 sampai soal 5, nilai rhitung ≥ rtabel 

dengan tata cara penghitungan menggunakan SPSS 26.0 

sebagaimana terlampir (13).  

 

b. Uji Reabilitas 

Uji reabilitas ini bertujuan untuk mengetahui apakah tes tersebut 

dapat dipercaya atau diandalkan sebagai pengambilan sampel 

penelitian. Uji reabiitas ialah untuk mengetahui hasil pengukuran 

dengan alat ukur harus memiliki tingkat konsisten dan kemantapan 

dalam hasil pengukuran yang telah diperoleh.84 Uji reabilitas ini 

menggunakan bantuan SPSS 26,0 data yang diambil dari uji reabilitas 

                                                           
84 Sumadi Suryabrata, Psikologi Pendidikan. (Jakarta: Raja Grafindo, 2004), hal. 30 
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ini dari data yang sudah di uji validitas sebelumnya. Dapat dikatakan 

reabilitas apabila setiap butir soal rhitung ≥ rtabel. 

1) Uji reabilitas soal angket 

Dengan menggunakan bantuan SPSS 26,0 uji reabilitas soal 

angket maka, mendapatkan hasil seperti pada tabel 4.3 sebagai 

berikut ini:  

Tabel 4.3 Output Uji Reabilita Soal Angket 

 

Melalui penghitungan SPSS 26,0 maka dapat disimpulkan soal 

angket yang telah di hitung dengan uji coba reabilitas dinyatakan 

reliabel. Nilai N=10 dan untuk hasil cronbach’s alpha atau rhitung  ≥ 

rtabel, yaitu 0,670 ≥ 0,632. Tata cara penghitungan menggunakan 

SPSS 26.0 uji reabilitas soal angket sebagaimana terlampir (10).  

 

2) Uji reabilitas soal tes 

Dengan menggunakan bantuan SPSS 26,0 uji reabilitas soal tes 

maka, mendapatkan hasil seperti pada tabel 4.4 sebagai berikut ini: 

Tabel 4.4 Output Uji Reabilitas Soal Tes 
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Melalui penghitungan SPSS 26,0 maka dapat disimpulkan soal 

tes yang telah di hitung dengan uji coba reabilitas dinyatakan 

reliabel. Dikarenakan cronbach’s alpha atau rhitung  ≥ rtabel, yaitu 

0,762 ≥  0,632. Tata cara penghitungan menggunakan SPSS 26.0 uji 

reabilitas soal tes sebagaimana terlampir (11).  

 

2. Uji Pra Penelitian 

Uji pra penelitian ini bertujuan untuk melihat kelas yang akan 

digunakan apakah sudah homogen atau belum. Penghitungan ini 

menggunakan nilai ulangan tengah semester pada mata pelajaran biologi 

melalui bantuan SPSS 26,0. Data yang diambil ulangan tengah semester 

kelas kontrol dan kelas eksperimen sebagaimana terlampir (7): 

Dapat dilihat pada tabel 4.5 hasil penghitungan uji homogenitas nilai 

UTS mata pelajaran biologi kelas kontrol dan kelas eksperimen sebagai 

berikut: 

Tabel 4.5 Output Uji Homogenitas Nilai UTS Biologi 

 

Data terbilang homogen apabila signifikansinya ≥ 0,05. Dapat dilihat 

sendiri pada tabel 4.5 hasil output uji nilai UTS pada mata pelajaran 

biologi, data yang diperoleh mencapai 0,670. Data yang diperoleh 

signifikannya lebih besar dari 0,05 yaitu 0,670 ≥ 0,05 jadi data tersebut 

terbilang homogen. Jadi dua kelas yang dipakai penelitian tersebut sudah 
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termasuk kelas yang homogen maka dapat dijadikan uji coba penelitian. 

Tata cara penghitungan menggunakan SPSS 26.0 uji homogenitas nilai 

ulangan tengah semester pada mata pelajaran biologi sebagaimana 

terlampir (14). 

 

3. Uji Prasyarat Hipotesis 

Sebelum nilai angket dan posttest di uji kan dalam hipotesis, terlebih 

dahulu di uji prasyarat hipotesis. Uji prasyarat hipotesis sebagai berikut: 

a. Uji Normalitas  

Untuk prasyarat uji manova dibutuhkan terlebih dahulu uji 

normalitas dalam penelitian soal angket maupun posttest. Uji manova 

ini harus berdistribusi dalam jumlah data yang normal. Apabila uji 

manova tidak berdistribusi normal maka data tersebut tidak bisa 

dipakai atau pun tidak bisa dilanjutkan lagi dalam sebuah penelitian. 

Ketentuan data tersebut dibilang normal apabila signifikansinya ≥ 

0,05 apabila kurang dari 0,05 data tersebut dikatakan tidak normal. 

Penghitungan normalitas menggunakan kolmogorof-smirnov SPSS 

26,0. Data yang akan diuji berupa angket motivasi dan posttet hasil 

belajar peserta didik. Data yang telah diuji meliputi sebaga berikut: 

1) Data angket 

Daftar nilai angket kelas kontrol dan kelas eksperimen. Dapat 

dilihat sebagaimana terlampir (15) dan hasil penghitungan uji 

normalitas soal angket kelas kontrol dan kelas eksperimen sebagai 

berikut: 
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Tabel 4.6 Output Uji Normalitas Angket 

 

Data terbilang normal apabila signifikansinya ≥ 0,05. Dapat 

dilihat sendiri pada tabel 4.6 hasil output uji normalitas angket, data 

yang diperoleh kelas kontrol yaitu 0,613 sedangkan pada kelas 

eksperimen 0,671 hasilnya sama-sama lebih besar dari 0,05. Jadi 

dapat disimpulkan bahwa angket penelitian terbilang normal. Tata 

cara penghitungan menggunakan SPSS 26.0 uji normalitas angket 

sebagaimana terlampir (15). 

 

2) Data Posttest  

Daftar nilai posttest kelas kontrol dan kelas eksperimen 

sebagaimana terlampir (16). Hasil penghitungan uji normalitas 

posttest kelas kontrol dan kelas eksperimen sebagai berikut: 

Tabel 4.7 Output Uji Normalitas Posttest 
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Data terbilang normal apabila signifikansinya ≥ 0,05. Dapat 

dilihat sendiri pada tabel 4.7 hasil output uji normalitas posttest, data 

yang diperoleh kelas kontrol yaitu 0,138 sedangkan pada kelas 

eksperimen 0,504 hasilnya sama-sama lebih besar dari 0,05. Jadi dapat 

disimpulkan bahwa uji normalitas posttest penelitian terbilang normal. 

Tata cara penghitungan menggunakan SPSS 26.0 uji normalitas 

posttest sebagaimana terlampir (16). 

 

b. Uji Homogenitas 

Uji homogenitas ini bertujuan untuk mengetahui apakah dari 

kelas kontrol dan kelas eksperimen data yang diperoleh mempunyai 

variasi yang sama atau tidak. Sebelum lanjut ke uji manova maka 

terlebih dahulu harus menggunakan uji homogenitas. Adapun patokan 

penilaian untuk uji homogenitas apabila signifikansinya ≥ 0,05 maka 

hasilnya homogen begitupun sebaliknya. Apabila uji homogenitas 

tidak berdistribusi normal maka data tersebut tidak bisa dipakai atau 

pun tidak bisa dilanjutkan lagi dalam sebuah penelitian. Penghitungan 

homogenitas menggunakan bantuan SPSS 26,0. Data yang akan diuji 

berupa angket motivasi dan posttet hasil belajar peserta didik. Data 

yang telah diuji meliputi sebaga berikut: 

1) Data Angket 

Data yang akan diuji pertama kali yaitu data angket yang 

sebelumnya sudah di uji normalitasnya dengan menggunakan 
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bantuan SPSS 26,0. Berikut ini hasil dari penghitungan soal angket 

dengan uji homogenitas sebagai berikut: 

Tabel 4.8 Output Uji Homogenitas Soal Angket 

             

Data terbilang homogen apabila signifikansinya ≥ 0,05. 

Dapat dilihat sendiri pada tabel 4.8 hasil output uji homogenitas 

soal angket, data yang diperoleh 0,179 ≥ 0,05. Jadi dapat 

disimpulkan bahwa uji homogenitas soal angket penelitian 

terbilang homogen. Tata cara penghitungan menggunakan SPSS 

26.0 uji homogenitas soal angket sebagaimana terlampir (15). 

2) Data Posttest 

Selanjutnya data yang akan diuji yaitu soal posttest yang 

sebelumnya sudah di uji normalitasnya dengan menggunakan 

bantuan SPSS 26,0. Berikut ini hasil dari penghitungan soal 

Posttest dengan uji homogenitas sebagai berikut: 

Tabel 4.9 Output Uji Homogenitas Soal Posttest 
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Data terbilang homogen apabila signifikansinya ≥ 0,05. 

Dapat dilihat sendiri pada tabel 4.9 hasil output uji homogenitas 

soal posttest, data yang diperoleh 0,092 ≥ 0,05. Jadi dapat 

disimpulkan bahwa uji homogenitas soal posttest penelitian 

terbilang homogen. Tata cara penghitungan menggunakan SPSS 

26.0 uji homogenitas soal posttest sebagaimana terlampir (16). 

Dapat ditarik kesimpulan dari penghitungan soal angket dan 

posttest menggunakan uji normalitas hasilnya sama-sama normal. 

Sedangkan untuk penghitungan homogenitas pada soal angket dan 

posttest hasilnya juga homogen. Dari semua data sudah memenuhi 

syarat pengujian hipotesis selanjutnya akan di uji manova dengan 

bantuan SPSS 26,0. 

 

4. Uji Hipotesis 

Selesai mendapatkan hasil dari uji prasayat hipotesis selanjutnya 

akan menguji data dengan uji manova. Tujuan dari uji manova itu sendiri 

yaitu untuk mengetahui pengaruh penggunaan media kartu pintar terhadap 

motivasi belajar peserta didik, pengaruh penggunaan media kartu pintar 

terhadap hasil belajar peserta didik, dan pengaruh penggunaan media kartu 

pintar terhadap motivasi dan hasil belajar peserta didik kelas X MIPA di 

Madrasah Aliyah Negeri 2 Jombang pada mata pelajaran biologi materi 

“Dunia Tumbuhan (Plantae)”. Uji yang akan dilakukan dengan 

menggunakan bantuan SPSS 26,0. 

1) Motivasi belajar peserta didik 
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Ho : Tidak ada pengaruh penggunaan media kartu pintar terhadap 

motivasi belajar peserta didik pada materi dunia tumbuhan (Plantae) 

kelas X MIPA di Madrasah Aliyah Negeri 2 Jombang 

2) Hasil belajar peserta didik 

Ho : Tidak ada pengaruh penggunaan media kartu pintar terhadap hasil 

belajar peserta didik pada materi dunia tumbuhan (Plantae) kelas X 

MIPA di Madrasah Aliyah Negeri 2 Jombang 

3) Motivasi dan hasil belajar peserta didik 

Ho : Tidak ada pengaruh penggunaan media kartu pintar terhadap 

motivasi dan hasil belajar peserta didik pada materi dunia tumbuhan 

(Plantae) kelas X MIPA di Madrasah Aliyah Negeri 2 Jombang 

Dasar pengambilan keputusan nilai sebagai berikut : 

a) Jika nilai signifikan ≥ 0,05 maka Ho  diterima dan Ha ditolak 

b) Jika nilai signifikan ≤ 0,05 maka Ho  ditolak dan Ha diterima 

Hasil pengujian hipotesis dengan menggunakan bantuan SPSS 26,0 

sebagai berikut ini: 

(1) Pengujian hipotesis motivasi belajar peserta didik 

Berikut ini hasil uji manova terhadap motivasi belajar peserta 

didik kelas X MIPA di Madrasah Aliyah Negeri 2 Jombang dapat 

dilihat pada tabel 4.10 sebagai berikut: 
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        Tabel 4.10 Output Uji Manova Motivasi Belajar Peserta Didik 

 

  Type III sum of squares ialah jumlah kuadrat untuk 

regresion diperoleh dari penjumlahan kuadrat dari prediksi variabel 

terikat (permintaan) dikurangi dengan nilai rata-rata permintaan 

dari data sebenarnya diperoleh nilai 473.872, nilai derajat bebasnya 

(df) diperoleh nilai 1, nilai mean square atau rata-rata jumlah 

kuadrat diperoleh 473.872, pada nilai rata-rata frekuensi (F) 

diperoleh nilai 8.396, sedangkan untuk signifikansi atau 

kesimpulan dari semua data diperoleh nilai 0,005. Dasar 

pengambian keputusan nilai 0,005 ≤ 0,05. Jadi Ho ditolak dan Ha 

diterima.85 Dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh media kartu 

pintar terhadap motivasi dan hasil belajar. Tata cara penghitungan 

SPSS 26.0 sebagaimana terlampir (17). 

(2) Pengujian hipotesis hasil belajar peserta didik 

Berikut ini hasil uji manova terhadap hasil belajar peserta 

didik kelas X MIPA di Madrasah Aliyah Negeri 2 Jombang dapat 

dilihat pada tabel 4.11 sebagai berikut: 

                                                           
85 Abdul Basyith dkk, Statistik Multivariat Analisis Anova, Manova, Ancova, Mancova, 

Repeated Measures dengan aplikasi Excel dan SPSS, (Jakarta: Rajagrafindo, 2018), hal. 477 
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Tabel 4.11 Output Uji Manova Hasil Belajar Peserta Didik 

 

Hasil dari penghitungan SPSS 26,0 uji manova hasil belajar 

peserta didik kelas X MIPA di Madrasah Aliyah Negeri 2 Jombang 

nilainya yaitu 0,001. Dasar pengambilan keputusan nilai 0,001 ≤ 

0,05, jadi Ho  ditolak dan Ha diterima. Dapat diambil kesimpulan 

bahwa ada pengaruh penggunaan media kartu pintar terhadap hasil 

belajar peserta didik pada materi dunia tumbuhan (Plantae) kelas X 

MIPA di Madrasah Aliyah Negeri 2 Jombang. Tata cara 

penghitungan menggunakan SPSS 26.0 uji manova hasil belajar 

sebagaimana terlampir (17). 

(3) Pengujian hipotesis motivasi dan hasil belajar peserta didik 

Berikut ini hasil uji manova terhadap motivasi dan hasil 

belajar peserta didik kelas X MIPA di Madrasah Aliyah Negeri 2 

Jombang dapat dilihat pada tabel 4.12 sebagai berikut: 
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Tabel 4.12 Output Uji Manova Motivasi dan Hasil Belajar Peserta Didik 

 

Hasil dari penghitungan SPSS 26,0 uji manova motivasi dan 

hasil belajar peserta didik kelas X MIPA di Madrasah Aliyah 

Negeri 2 Jombang nilainya yaitu 0,000. Dasar pengambilan 

keputusan nilai 0,000 ≤ 0,05, jadi Ho  ditolak dan Ha diterima. 

Dapat diambil kesimpulan bahwa ada pengaruh penggunaan media 

kartu pintar terhadap motivasi dan hasil belajar peserta didik pada 

materi dunia tumbuhan (Plantae) kelas X MIPA di Madrasah 

Aliyah Negeri 2 Jombang. Tata cara penghitungan menggunakan 

SPSS 26.0 uji manova motivasi dan hasil belajar, sebagaimana 

terlampir (17). 
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C. Rekapitulasi Hasil Penelitian 

Hasil akhir dari penghitungan semua data maka, selanjutnya akan di 

rekapitulasi hasil penelitian dari semua data yang telah diperoleh. Dari hasil 

rekapitulasi penelitian ini nantinya dapat dilihat pengaruh penggunan media 

kartu pintar terhadap motivasi dan hasil belajar peserta didik pada materi dunia 

tumbuhan (Plantae) kelas X MIPA di Madrasah Aliyah Negeri 2 Jombang. 

Dapat dilihat pada tabel 4.13 rekapitulasi hasil penelitian sebagai berikut: 

Tabel 4.13 Rekapitulasi Hasil Penelitian 

No Hipotesis 

Penelitian 

Hasil 

Penelitian 

Kriteria 

Inter 

Prestasi 

Inter 

Prestasi 

Kesimpulan 

1 Ho: Tidak ada 

pengaruh 

penggunaan 

media kartu 

pintar 

terhadap 

motivasi 

belajar peserta 

didik pada 

materi dunia 

tumbuhan 

(Plantae) 
kelas X MIPA 

di Madrasah 

Aliyah Negeri 

2 Jombang 

 

Data yang 

diperoleh 

yaitu 

signifikansiny

a 0,005 ≤ 

0,05 

Probabilit

y ≤ 0,05 

Ha 

diterima 

Dapat diambil 

kesimpulan 

bahwa ada 

pengaruh 

penggunaan 

media kartu 

pintar terhadap 

motivasi belajar 

peserta didik 

pada materi 

dunia tumbuhan 

(Plantae)  kelas 

X MIPA di 

Madrasah Aliyah 

Negeri 2 

Jombang. 

2 Ho: Tidak ada 

pengaruh 

penggunaan 

media kartu 

pintar 

terhadap hasil 

belajar peserta 

didik pada 

materi dunia 

tumbuhan 

(Plantae) 

Data yang 

diperoleh 

yaitu 

signifikansiny

a 0,001 ≤ 

0,05 

Probabilit

y ≤ 0,05 

Ha 

diterima 

Dapat diambil 

kesimpulan 

bahwa ada 

pengaruh 

penggunaan 

media kartu 

pintar terhadap 

hasil belajar 

peserta didik 

pada materi 

dunia tumbuhan 
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kelas X MIPA 

di Madrasah 

Aliyah Negeri 

2 Jombang 

 

(Plantae)  kelas 

X MIPA di 

Madrasah Aliyah 

Negeri 2 

Jombang. 

3 Ho: Tidak ada 

pengaruh 

penggunaan 

media kartu 

pintar 

terhadap 

motivasi dan 

hasil belajar 

peserta didik 

pada materi 

dunia 

tumbuhan 

(Plantae)  
kelas X MIPA 

di Madrasah 

Aliyah Negeri 

2 Jombang 

Data yang 

diperoleh 

yaitu 

signifikansiny

a 0,000 

Probabilit

y ≤ 0,05 

Ha 

diterima 

Dapat diambil 

kesimpulan 

bahwa ada 

pengaruh 

penggunaan 

media kartu 

pintar terhadap 

motivasi dan 

hasil belajar 

peserta didik 

pada materi 

dunia tumbuhan 

(Plantae)  kelas 

X MIPA di 

Madrasah Aliyah 

Negeri 2 

Jombang. 

 

Adanya penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penggunaan 

dari media kartu pintar terdahap motivasi belajar, pengaruh penggunaan dari 

media kartu pintar terhadap hasil belajar dan yang terakhir pengaruh media 

kartu pintar terhadap motivasi dan hasil belajar peserta didik pada materi dunia 

tumbuhan (Plantae) kelas X MIPA di Madrasah Aliyah Negeri 2 Jombang. 

Dapat dilihat dari tabel 4.13 menyatakan pada kolom no 1. Hasil penghitungan 

motivasi belajar dengan menggunakan bantuan SPSS 26,0 dengan uji manova 

menghasilkan nilai yaitu signifikansinya 0,005 ≤ 0,05 jadi Ho  ditolak dan Ha 

diterima. Dapat diambil kesimpulan bahwa ada pengaruh penggunaan media 

kartu pintar terhadap motivasi belajar peserta didik kelas X MIPA di Madrasah 

Aliyah Negeri 2 Jombang. 
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Pada kolom ke 2. Hasil penghitungan hasil belajar dengan menggunakan 

bantuan SPSS 26,0 dengan uji manova menghasilkan nilai yaitu signifikansinya 

0,001 ≤ 0,05 jadi Ho ditolak dan Ha diterima. Dapat diambil kesimpulan bahwa 

ada pengaruh penggunaan media kartu pintar terhadap hasil belajar peserta 

didik kelas X MIPA di Madrasah Aliyah Negeri 2 Jombang. 

Pada kolom ke 3. Hasil penghitungan hasil belajar dan motivasi belajar 

dengan menggunakan bantuan SPSS 26,0 dengan uji manova menghasilkan 

nilai yaitu 0,000 ≤ 0,05 jadi Ho ditolak dan Ha diterima. Dapat diambil 

kesimpulan bahwa ada pengaruh hasil belajar dan media kartu pintar terhadap 

hasil belajar peserta didik pada materi dunia tumbuhan (Plantae) kelas X 

MIPA di Madrasah Aliyah Negeri 2 Jombang. Dapat disimpulkan bahwa 

media kartu pintar sangat baik diterapkan di dalam proses belajar mengajar 

pada mata pelajaran biologi. 

 

 

 

 

 

 

 

 




