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BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Kesimpulan dari penelitian yang terkait dengan 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 sebagai berikut: 

1. Penelitian yang terkait dengan, ada pengaruh penggunaan media kartu 

pintar terhadap motivasi peserta didik pada materi dunia tumbuhan 

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

hasil uji manova dengan mencapai nilai yaitu sig 0,005 ≤ 0,05 maka Ho 

ditolak dan Ha diterima diterima. Jadi dapat disimpulkan 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. Penelitian yang terkait dengan, 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. Melalui 

hasil uji manova dengan mencapai nilai yaitu sig 0,001 ≤ 0,05 maka Ho 

ditolak dan Ha diterima diterima. Jadi dapat disimpulkan 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. 

94 



96 

 

3. Penelitian yang terkait dengan, 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. 

Melalui hasil uji manova dengan mencapai nilai yaitu sig 0,000 ≤ 0,05 

maka Ho ditolak dan Ha diterima diterima. Jadi dapat disimpulkan 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. 

 

 

B. Saran 

Adapun saran yang telah diberikan kepada peserta didik dari hasil penelitian 

yang telah diperoleh sebagai berikut ini: 

1. Kepada kepala sekolah Madrasah Aliyah Negeri 2 Jombang  

Kepala Madrasah Aliyah Negeri 2 Jombang hendaknya memberikan 

saran kepada guru mata pelajaran biologi maupun guru mata pelajaran yang 

lainnya untuk menerapkan media pembelajaran yang menarik perhatian 

peserta didik agar penerimaan materi dapat dengan mudah diterimanya. 

Salah satu media yang dapat diaplikasikan yaitu media kartu pintar. 

2. Kepada guru Madrasah Aliyah Negeri 2 Jombang 

Hendaknya setiap guru pengajar memperhatikan karakteristik gaya 

belajar peserta didik. Dengan mengetahui karakteristik gaya belajar peserta 
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didik, maka guru dapat membuat atau menerapkan media pembelajaran 

yang mampu menarik perhatian peserta didik.  

3. Peserta didik Madrasah Aliyah Negeri 2 Jombang 

Hendaknya peserta didik lebih semangat ketika menggunakan media 

pembelajaran dalam bentuk apapun itu. Keberhasilan setiap peserta didik 

tergantung pada diri mereka sendiri dan media dalam bentuk apapun sangat 

mempengaruhi minat dan motivasi peserta didik. Tidak hanya itu peserta 

didik juga diharapkan untuk membaca-baca buru dari berbagai sumber 

berguna untuk menambah wawasan mereka gara lebih luas. Media 

pembelajaran yang menarik dan sederhana bisa juga diterapkan kepada 

peserta didik dalam belajar bersama teman-temanya sehingga ketika belajar 

peserta didik tidak mudah bosan atau jenuh.  

4. Bagi peneliti selanjutnya 

Hendaknya bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk 

mengembangkan penelitian ini dalam cangkupan yang lebih luas. Tidak 

hanya itu peneliti juga berharap bahwa penelitian ini bisa dikembangkan 

pada variabel-variabel lainnya. Dengan adanya pengembangan dari 

penelitian ini dapat meningkatkan wawasan dan juga kualitas dalam proses 

belajar mengajar.  

 

 

 

 




