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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian  

1. Deskriptif Hasil Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di MAN 2 Palembang yang berlokasi di Jln. Prof. 

KH. Zainal Abidin Fikry Komplek UIN Raden Fatah Palembang 30126 Propinsi 

Sumatera Selatan dari tanggal 20 – 5 Desember 2014. Penelitian ini dilakukan 

dengan tiga tahapan, yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan dan tahap 

pelaporan. Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

jenis Quasi Eksperimen Design dengan Nonequivalent control group design. Data 

diperoleh dari hasil pre-test dan post-test kelas eksperimen dan kelas kontrol. 

Tabel 10 
Rincian Kegiatan Penelitian 

Tahapan Tanggal Kegiatan 
Persiapan 20 November 2014 • Menyiapkan surat izin penelitian dan 

menentukan jadwal penelitian 
• Observasi ke sekolah 
• Melakukan konsul dengan guru mata 

pelajaran Fiqh untuk mengetahui jadwal 
mulai penelitian dan menentukan kelas 
yang akan diteliti 

• Menyiapkan perangkat pembelajaran, yaitu 
rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), 
soal-soal pre-test dan post-test 

Pelaksanaan 21 November 2014 
( 07.00 – 08.30 ) 
28 November 2014 
( 07.00 – 08.30 ) 
5 Desember 2014 

• Memberikan pre-test dan pelaksanaan 
pembelajaran pada pertemuan pertama di 
kelas eksperimen 

• Pelaksanaan pembelajaran pada pertemuan 
kedua 
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( 07.00 – 08.30 ) • Pelaksanaan Pembelajaran pada pertemuan 
ketiga dan memberikan post-test di kelas 
eksperimen 

21 November 2014 
( 08.30 – 10.00 ) 
28 November 2014 
( 08.30 – 10.00 ) 
5 Desember 2014 
( 08.30 – 10.00 ) 

• Memberikan pre-test dan pelaksanaan 
pembelajaran pada pertemuan pertama di 
kelas kontrol  

• Pelaksanaan pembelajaran pada pertemuan 
kedua 

• Pelaksanaan Pembelajaran pada pertemuan 
ketiga dan memberikan post-test di kelas 
control 

Pelaporan  6 Desember 2014 Melakukan analisis data untuk menguji 
hipotesis dan menyimpulkan hasil penelitian 

 
a. Tahap Persiapan 

Tahap persiapan dimulai pada hari kamis 20 November 2015, pada 

tahap ini peneliti melakukan observasi ke sekolah untuk mengetahui jumlah 

kelas X MAN 2 Palembang dan konsultasi kepada wakil kepala sekolah 

dibidang kurikulum untuk mengambil penelitian di kelas X MAN 2 

Palembang. dari hasil observasi diketahui bahwa kelas X terdiri dari 8 kelas 

yaitu kelas X IPA 1 – X IPA 4, X IPS 1 –  X IPS 2, dan kelas EXCEL. 

Setelah itu, penelitian mendapatkan izin dari kepala sekolah untuk 

melakukan penelitian di kelas X MAN 2 Palembang, dengan berkonsultasi 

kepada guru mata pelajaran fiqh di kelas X yaitu ibu Dra. Ratna Jumilah, 

M.Si. Dari hasil konsultasi, peneliti diizinkan melakukan penelitian sebanyak 

3 kali pertemuan di kelas eksperimen (X IPA 4) dan 3 kali pertemuan di kelas 

kontrol (X IPS 1). Sebelum melakukan penelitian, peneliti membuat 
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perangkat pembelajaran terlebih dahulu seperti rencana pelaksanaan 

pembelajaran (RPP), dan soal pre-test post test.  

b. Tahap pelaksanaan  

Pada tahap pelaksanaan, penelitian dilakukan masing-masing sebanyak 

3 kali peretemuan (6 jam pelajaran) untuk kelas eksperimen dan kelas kontrol. 

Pada pendahuluan pertemuan pertama siswa diberikan soal tes (pre-test) dan 

membahas materi, pertemuan kedua membahas materi, dan pertemuan ketiga 

membahas materi serta pada akhir jam pelajaran siswa diberikan soal tes 

(post-test). Dimana pelaksanaan pembelajaran pada kelas eksperimen, siswa 

diberi materi zakat dengan menggunakan pembelajaran berbasis kecerdasan 

logis-matematis sedangkan pada kelas kontrol menggunakan metode caramah. 

Pertemuan pertama pada kelas eksperimen dilaksanakan pada hari jumat 

tanggal 21 November 2014 pukul 07.00 – 08.30, pertemuan kedua pada hari 

jumat tanggal 28 November 2014 pukul 07.00 dan pertemuan ketiga pada hari 

Jumat tanggal 5 Desember 2014 pukul 07.00 – 08.30. Sedangkan Pertemuan 

pertama pada kelas kontrol dilaksanakan pada hari jumat tanggal 21 

November 2015 pukul 08.30 – 10.00, pertemuan kedua dilaksanakan pada 

hari Jumat tanggal 28 November 2014 pukul 08.30 dan pertemuan ketiga 

dilaksanakan pada hari jumat tanggal 5 Desember 2014 pukul 08.30 – 10.00. 
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c. Tahap pelaporan 

Pada tahap pelaporan, peneliti melakukan analisis data untuk menguji 

hipotesis dan menyimpulkan hasil penelitian yang dilaksanakan setelah 

seluruh kegiatan penelitian selesai dilakukan yaitu dimulai tanggal 6 

Desember 2015. 

2. Deskripsi Pelaksanaan Pada Kelas Eksperimen 

a. Deskripsi Pertemuan Pertama Pada Kelas Eksperimen 

Pelaksanaan pembelajaran degan menggunakan pembelajaran berbasis 

kecerdasan logis-matematis pada pertemuan pertama dilaksanakan pada hari 

jumat tanggal 21 November 2014. Pada pertemuan pertama ini peneliti 

memberikan soal pre-test, menyampaikan tujuan pembelajaran, indikator 

yang harus dicapai dan menjelaskan materi. Terdapat langkah-langkah dalam 

proses pembelajaran, yaitu pendahuluan, inti dan penutup. 

1) Kegiatan Pendahuluan 

Pada kegiatan pendahuluan peneliti mengucapkan salam, doa serta 

memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Peneliti juga menjelaskan tujuan 

dari penelitiannya. Kemudian peneliti mengabsen siswa kelas X IPA 4. 

Selanjutnya peneliti langsung memberikan soal pre-test yaitu test awal 

untuk mengukur pengetahuan awal siswa. 
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2) Kegiatan Inti  

Pada kegiatan inti, peneliti menjelaskan materi dengan menggunakan 

pembelajaran berbasis kecerdasan logis-matematis. Yang mana dengan 

menggunakan pembelajaran ini siswa dijelaskan dengan cara diberikan 

pertanyaan terlebih dahulu setelah didapat jawaban dari pendapat masing-

masing siswa peneliti baru menjelaskannya, pertanyaan-pertanyaan yang 

kritis yaitu menurut pendapat kalian, zakat itu seperti apa?, apakah wajib 

atau sunnah bagi orang yang tidak mampu untuk membayar zakat, 

jelaskan?, berhakkah Muallaf menerima zakat? Selain muallaf, siapa lagi 

yang berhak menerima zakat?. Masing-masing siswa diberikan 

kesempatan untuk menjawab pertanyaan sesuai dengan logika mereka. 

Terakhir guru baru menyimpulkan penjelasan yang benar dari pertanyaan-

pertanyaan yang diberikan. Dengan pertanyaan dan pembelajaran seperti 

itu, maka siswa akan mampu berpikir kritis dan memberikan jawaban 

menurut pendapat mereka masing-masing. 

 
       Gambar 1 

   Siswa kelas eksperimen yang menggunakan pembelajaran 
berbasis kecerdasan logis-matematis pada pertemuan pertama 
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3) Kegiatan Penutup 

Pada kegiatan penutup ini, peneliti dan siswa menyimpulkan beberapa 

pembahasan tentang zakat yang telah dipelajari. Kemudian peneliti 

memberikan tugas kepada siswa untuk mempelajari materi zakat dirumah, 

peneliti menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan kedua, 

peneliti menutup pembelajaran dengan doa dan mengucapkan salam. 

b. Deskripsi Pertemuan Kedua Pada Kelas Eksperimen 

Pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan pembelajaran berbasis 

kecerdasan logis-matematis pada pertemuan kedua dilaksanakan pada hari 

jumat tanggal 28 November 2015. Pada pertemuan kedua ini peneliti 

menyampaikan kembali materi zakat dengan menggunakan pembelajaran 

berbasis kecerdasan logis-matematis. Terdapat langkah-langkah dalam proses 

pembelajaran: yaitu pendahuluan, inti dan penutup. 

1) Kegiatan Pendahuluan  

Pada kegiatan pendahuluan, peneliti mengucapkan salam, doa bersama 

dan menyapa siswa. Kemudian peneliti juga menyampaikan kembali  

kompetensi dan tujuan yang dicapai dari materi yang akan dipelajari. 

Selanjutnya peneliti mengapersepsi siswa dengan bertanya tentang materi 

zakat yang telah dipelajari pada pertemuan pertama. 
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2) Kegiatan Inti 

Pada kegiatan inti ini, peneliti menjelaskan kembali materi dengan 

menggunakan pembelajaran berbasis kecerdasan logis-matematis. Yang 

mana dengan menggunakan pembelajaran ini siswa dijelaskan dengan cara 

diberikan pertanyaan terlebih dahulu setelah didapat jawaban dari 

pendapat masing-masing siswa, peneliti baru menjelaskannya. Pada 

pertemuan pertama membahas tentang pengertian zakat, macam-macam 

zakat, dan orang yang berhak menerima zakat. Dan pada pertemuan kedua 

ini, peneliti menjelaskan tentang zakat fitrah dan zakat mal. Siswa juga 

diberikan pertanyaan yang kritis tentang ketentuan zakat, pertanyaannya 

yaitu: didalam suatu keluarga terdapat ayah, ibu, nenek dan kakek dari 

sebelah ibu, nenek dari sebelah ayah, Maya, 2 orang adik Perempuan 

Maya, 1 orang adik perempuan Maya, 1 orang  saudara laki-laki Maya, 

jadi berapa zakat fitrah yang harus dikeluarkan keluarga Maya jika 

keluarga Maya membayar zakatnya dengan beras?. Lalu masing-masing 

siswa akan mencari jawaban dari pertanyaan tersebut. kemudian, salah 

satu dari siswa menuliskan atau menjawab di papan tulis. Dengan 

pertanyaan dan pembelajaran seperti itu, maka siswa akan mampu berpikir 

kritis dan mampu mengerjakan ketentuan dari zakat. Dan dengan cara 

seperti itu, siswa tidak hanya mengetahui dari ketentuan zakat saja tetapi 

dengan cara terjun langsung dalam mengerjakan ketentuan dari zakat, 

siswa akan lebih mengerti dalam materi tentang zakat. 
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        Gambar 2 

  Siswa kelas eksperimen yang menggunakan pembelajaran 
berbasis kecerdasan logis-matematis pada pertemuan kedua 
 

3) Kegiatan Penutup 

Pada kegiatan penutup ini, peneliti menyimpulkan materi yang telah 

dibahas, menyampaikan materi yang akan dipelajari pada pertemuan 

selanjutnya, dan menutup pertemuan dengan doa serta salam. 

c. Deskripsi Pertemuan Ketiga Pada Kelas Eksperimen 

Pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan pembelajaran berbasis 

kecerdasan logis-matematis pada pertemuan ketiga dilaksanakan pada hari 

jumat tanggal 5 Desember 2014. Pada pertemuan ketiga ini peneliti 

menyampaikan kembali materi zakat dengan menggunakan pembelajaran 

berbasis kecerdasan logis-matematis. Materi yang disampaikan pada 

pertemuan ketiga ini yaitu tentang zakat pertanian, zakat barang temuan dan 
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hikmah dari zakat. Dan pada kegiatan akhir peneliti memberikan soal post-

test. Terdapat langkah-langkah dalam proses pembelajaran: yaitu 

pendahuluan, inti dan penutup. 

1) Kegiatan Pendahuluan  

Pada kegiatan pendahuluan, peneliti mengucapkan salam, doa bersama 

dan menyapa siswa. Kemudian peneliti juga menyampaikan kembali  

kompetensi dan tujuan yang dicapai dari materi yang akan dipelajari. 

Selanjutnya peneliti mengapersepsi siswa dengan bertanya tentang materi 

zakat yang telah dipelajari pada pertemuan sebelumnya. 

2) Kegiatan Inti 

Pada kegiatan inti ini, peneliti menjelaskan kembali materi dengan 

menggunakan pembelajaran berbasis kecerdasan logis-matematis. Pada 

pertemuan ketiga membahas tentang zakat pertanian, zakat barang temuan 

dan hikmah dari zakat. Siswa juga diberikan pertanyaan yang kritis 

tentang ketentuan zakat, yaitu: Melia mempunyai sawah yang ditanami 

beras, hasil panen beras yang didapat yaitu sebanyak 3 ton beras maka 

berapa zakat yang harus dikeluarkan oleh Melia?, jika kita menemukan 

sebuah emas yang beratnya 7 gram (harga 1 gram emas 350.000,00) jadi 

berapa persen yang harus kita zakatkan dan jika dizakatkan dengan uang 

maka berapa yang harus kita sedekahkan?. Lalu masing-masing siswa 

akan mencari jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Kemudian, 
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salah satu dari siswa menuliskan atau menjawab di papan tulis. Dengan 

pertanyaan dan pembelajaran seperti itu, maka siswa akan mampu berpikir 

kritis dan mampu mengerjakan ketentuan dari zakat. Dan dengan cara 

seperti itu, siswa tidak hanya mengetahui dari ketentuan zakat saja tetapi 

dengan cara terjun langsung dalam mengerjakan ketentuan dari zakat, 

siswa akan lebih mengerti dalam materi tentang zakat. 

 
        Gambar 3 

  Siswa kelas eksperimen yang menggunakan pembelajaran 
berbasis kecerdasan logis-matematis pada pertemuan ketiga 

 
3) Kegiatan Penutup 

Pada kegiatan penutup ini, peneliti memberikan soal post-test kepada 

siswa. Kemudian peneliti menutup pertemuan dengan berdoa, 

mengucapkan terima kasih, meminta maaf apabila ada kesalahan selama 

penelitian dan mengucapkan salam. 
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3. Deskripsi Pelaksanaan Pada Kelas Kontrol 

a. Deskripsi Pertemuan Pertama Pada Kelas Kontrol 

Pertemuan pertama dilaksanakan pada hari jumat tanggal 21 November 

2014. Proses pembelajaran pertama sama dengan materi ajar pada kelas 

eksperimen yaitu membahas tentang materi zakat, tetapi pada kelas kontrol 

menggunakan metode ceramah . Adapun deskripsi pelaksanaan pembelajaran 

pertama pada kelas kontrol adalah sebagai berikut : 

1) Kegiatan Pendahuluan 

Pada kegiatan pendahuluan, peneliti mengucapkan salam, doa serta 

memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Peneliti juga menjelaskan tujuan 

dari penelitiannya. Kemudian peneliti mengabsen siswa kelas X IPS 1. 

Selanjutnya peneliti langsung memberikan soal pre-test yaitu test awal 

untuk mengukur pengetahuan awal siswa 

2) Kegiatan Inti  

Pada kegiatan inti, peneliti menyampaikan materi tentang zakat 

dengan menggunakan metode ceramah. Dan pertemuan pertama ini, 

peneliti menjelaskan tentang pengertian zakat, macam-macam zakat, dan 

orang-orang yang berhak menerima zakat.  Selanjutnya, guru memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk bertanya pada pembahasan yang belum 

dimengerti, kemudian guru menjawab pertanyaan dari siswa tersebut. 



70 

 

 
             Gambar 4 

Siswa kelas kontrol yang menggunakan metode ceramah pada 
pertemuan pertama 

 
3) Kegiatan Penutup 

Pada kegiatan penutup, peneliti menyimpulkan pembahasan yang telah 

dipelajari. Kemudian peneliti memberikan tugas kepada siswa untuk 

mempelajari materi zakat dirumah, peneliti menyampaikan rencana 

pembelajaran pada pertemuan kedua, peneliti menutup pembelajaran 

dengan doa dan mengucapkan salam. 

b. Deskripsi Pertemuan Kedua Pada Kelas Kontrol 

Pertemuan kedua dilaksanakan pada hari jumat tanggal 28 November 

2014. Pada pertemuan kedua melanjutkan materi yaitu mengenai zakat fitrah 

dan zakat mal. Adapun deskripsi pelaksanaan pembelajaran kedua pada kelas 

kontrol adalah sebagai berikut : 
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1) Kegiatan Pendahuluan 

Pada tahap pendahuluan, peneliti mengucapkan salam, mengabsen 

siswa dan berdoa sebelum memulai pelajaran. Selanjutnya peneliti 

bertanya tentang materi zakat yang telah dipelajari pada pertemuan 

pertama 

2) Kegiatan Inti  

Pada kegiatan inti, peneliti melanjutkan pembahasan mengenai materi 

zakat pada pertemuan pertama dengan menggunakan metode ceramah. 

Dan pada pertemuan kedua peneliti menjelaskan tentang zakat fitrah dan 

zakat mal. Setelah itu peneliti memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk bertanya materi yang belum mereka pahami. 

 
                 Gambar 5 

Siswa kelas kontrol yang menggunakan metode ceramah pada 
pertemuan kedua 
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3) Kegiatan Penutup 

Pada kegiatan penutup ini, peneliti menyimpulkan pembelajaran 

mengenai zakat fitrah, zakat mal dan pembahasan pada pertemuan 

pertama. Kemudian peneliti menutup pertemuan dengan berdoa dan 

mengucapkan salam. 

c. Deskripsi Pertemuan Ketiga Pada Kelas Kontrol 

Pertemuan ketiga dilaksanakan pada hari jumat tanggal 5 Desember 2014. 

Pertemuan ketiga yaitu melanjutkan materi pada pertemuan pertama dan 

kedua. Materi yang dibahas yaitu tentang zakat pertanian, zakat barang 

temuan dan hikmah dari zakat.  Adapun deskripsi pelaksanaan pembelajaran 

ketiga pada kelas kontrol adalah sebagai berikut :  

1) Kegiatan Pendahuluan 

Pada tahap pendahuluan, peneliti mengucapkan salam, mengabsen 

siswa dan berdoa sebelum memulai pelajaran. Selanjutnya peneliti 

bertanya tentang materi zakat yang telah dipelajari pada pertemuan 

pertama dan kedua 

2) Kegiatan Inti  

Pada kegiatan inti, peneliti melanjutkan pembahasan mengenai zakat 

pertanian, zakat barang temuan dan hikmah dari zakat. Setelah itu peneliti 

memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya materi yang belum 
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mereka pahami. Kemudian peneliti menyimpulkan materi zakat dari 

pertemuan pertama sampai pertemuan ketiga.  

 
                 Gambar 6 

Siswa kelas kontrol yang menggunakan metode ceramah pada 
pertemuan ketiga 

 
3) Kegiatan Penutup 

Pada kegiatan penutup ini, peneliti memberikan soal post-test kepada 

siswa. Kemudian peneliti menutup pertemuan dengan berdoa, 

mengucapkan terima kasih, meminta maaf apabila ada kesalahan selama 

penelitian dan mengucapkan salam 
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B. Analisis Hasil Belajar Siswa 

1. Uji Normalitas 

a. Uji normalitas soal pre-test pada kelas kontrol 

Kelas ini merupakan kelas yang diberi perlakuan dengan menggunakan 

metode ceramah. Hasil yang didapat dari soal pre-test kelas kontrol ini adalah 

sebagai berikut  : 

Tabel 11 
Nilai Hasil Pre-Test Kelas Kontrol 

Kelas Kontrol 

No Nama Siswa Nilai No Nama Siswa Nilai 

1 Agung Kurniawan 45 24 Msy. Azizah Septianti 55 

2 Adinda Rizka Shandy 60 25 M. Akbar 60 

3 Alfian Firmansyah 55 26 M. Arif Rahman  55 

4 Andi Cici 65 27 Muslih Agus Hidayat 65 

5 Andre Adi Wijaya  75 28 Nuryasmiati 55 

6 Apri Suryani 55 29 Otong Sutadi 65 

7 Ari Anggara 45 30 Rahmad Dewa 45 

8 Athfah Luthfiyah 45 31 Rama Anom 45 

9 Ayu Sintia 50 32 Randi Hidayat 45 

10 Bagaskara 45 33 Ridho Mahendra 45 

11 Bella Annisa 55 34 Rinda Anggela 60 

12 Dinar Abadi 45 35 Rivaldi 50 

13 Fatmawati 60 36 Riski Tri Amelia 55 

14 Holifah 55 37 Selvi Waladiya 50 

15 Holilah 65 38 Shinta Ratna Sari 65 

16 Imam Fahrudin 60 39 Sisi Caroline 55 
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17 Ismi Nabila 80 40 Siti Hilmina Mawadati 70 

18 Kevin  50 41 Tania Alfarisza Kesuma 55 

19 Kgs. M. Okta Dinata 55 42 Tia Wahyuni 80 

20 Kresna Wijaksana 50 43 Tian Amaldi Sobri 40 

21 Laura Duta 55 44 Welin Marsela 40 

22 M. Ridho Irama 50 45 Yunita Perliana Sari 60 

23 Mardi 50    

 
Dari tabel nilai hasil pre-test kelas kontrol di atas, nilai terbesar yaitu 80 

dan nilai yang terkecil yaitu 40. Siswa yang mendapatkan nilai 40 sebanyak 2, 

nilai 45 sebanyak 9, nilai 50 sebanyak 7, nilai 55 sebanyak 12, nilai 60 

sebanyak 6, nilai 65 sebanyak 5, nilai 70 sebanyak 1, nilai 75 sebanyak 1 dan 

nilai 80 sebanyak 2 siswa. 

� Rentang  = data terbesar – data terkecil 

 = 80 – 40  

 = 40 

� Banyak Kelas = 1 + 3,3 log n 

 = 1 + 3,3 log 45 

 = 1 + 3,3 (1,65) 

 = 6,45 

� Panjang Interval Kelas   = 
�������

�����		���� 

  = 
��
�  

  = 6,7 
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Setelah menentukan rentang, banyak kelas dan panjang kelas maka dapat 

dibuat tabel frekuensi untuk sample kelas kontrol  yang menggunakan metode 

ceramah 

Tabel 12 
Distribusi frekuensi nilai pre-test kelas kontrol 

Skor fᵢ xᵢ xᵢ² fᵢ xᵢ fᵢ(xᵢ²) 

74 – 80 3 77 5929 231 17787 

67 – 73 1 70 4900 70 4900 

60 – 66 11 63 3969 693 43659 

53 – 59 12 56 3136 672 37632 

46 – 52 7 49 2401 343 16807 

39 – 45 11 42 1764 462 19404 

Jumlah 45 357 22099 2471 140189 

 
� Nilai rata-rata 

x =  
∑�ᵢ�ᵢ
∑ �ᵢ   = ������   = 54,9 

� Varians dan Simpangan baku 

S²  = 
�	∑�ᵢ��ᵢ��	�	�	∑ �ᵢ�ᵢ�²	

�	�	����  

S²  = 
��	������ ��	������²	

��	�	����	�  

S²  = 
�!�����	–	�������		

� ��  

S²  = 
������
� ��  

S²  = 102,4 
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S   = √102,4	 = 10,12 

Berdasarkan hasil analisis varians dan simpangan baku pada tabel 

distribusi frekuensi di atas terdapat hasil nilai varians (S²) yaitu 102,4 

sedangkan untuk nilai simpangan baku adalah akar dari varians itu sendiri 

yaitu 10,12 

� Modus 

Mo = Tb + p ) *�
*�+*�, 

Mo = 52,5 + 6,7 ) �
�+�, 

Mo = 52,5 + 1,14 

Mo = 53,64 

Maka untuk mencari uji normalitas menggunakan rumus : 

KM =    
�	�	-.

/  

 =   
��, 	–	�!,��	

��,��  

 = 0,13  

Karena nilai kemencengan KM = 0,13 terletak antara – 1 dan 1 maka data 

pada kelas kontrol dikatakan normal 

b. Uji normalitas soal post-test pada kelas kontrol  

Kelas ini merupakan kelas yang diberi perlakuan dengan menggunakan 

metode ceramah. Hasil yang didapat dari post-test kelas kontrol ini adalah 

sebagai berikut  : 
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Tabel 13 
Nilai Hasil Post-Test Kelas Kontrol 

Kelas Kontrol 

No Nama Siswa Nilai No Nama Siswa Nilai 

1 Agung Kurniawan 75 24 Msy. Azizah Septianti 75 

2 Adinda Rizka Shandy 80 25 M. Akbar 75 

3 Alfian Firmansyah 75 26 M. Arif Rahman  75 

4 Andi Cici 75 27 Muslih Agus Hidayat 65 

5 Andre Adi Wijaya  70 28 Nuryasmiati 70 

6 Apri Suryani 65 29 Otong Sutadi 75 

7 Ari Anggara 70 30 Rahmad Dewa 75 

8 Athfah Luthfiyah 60 31 Rama Anom 60 

9 Ayu Sintia 75 32 Randi Hidayat 60 

10 Bagaskara 75 33 Ridho Mahendra 70 

11 Bella Annisa 75 34 Rinda Anggela 65 

12 Dinar Abadi 70 35 Rivaldi 60 

13 Fatmawati 80 36 Riski Tri Amelia 80 

14 Holifah 60 37 Selvi Waladiya 75 

15 Holilah 65 38 Shinta Ratna Sari 70 

16 Imam Fahrudin 70 39 Sisi Caroline 75 

17 Ismi Nabila 80 40 Siti Hilmina Mawadati 80 

18 Kevin  75 41 Tania Alfarisza Kesuma 70 

19 Kgs. M. Okta Dinata 75 42 Tia Wahyuni 80 

20 Kresna Wijaksana 65 43 Tian Amaldi Sobri 65 

21 Laura Duta 70 44 Welin Marsela 60 

22 M. Ridho Irama 70 45 Yunita Perliana Sari 65 

23 Mardi 75    
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Dari tabel nilai hasil post-test kelas kontrol di atas, nilai terbesar yaitu 80 

dan nilai yang terkecil yaitu 60. Siswa yang mendapatkan nilai 60 sebanyak 6, 

nilai 65 sebanyak 7, nilai 70 sebanyak 10, nilai 75 sebanyak 16 dan nilai 80 

sebanyak 6 siswa. 

� Rentang  = data terbesar – data terkecil 

 = 80 – 60  

 = 20 

� Banyak Kelas = 1 + 3,3 log n 

 = 1 + 3,3 log 45 

 = 1 + 3,3 (1,65) 

 = 6,45 

� Panjang Interval Kelas   = 
�������

�����		���� 

 = 
��
�  

 = 3, 3 

Setelah menentukan rentang, banyak kelas dan panjang kelas maka dapat 

dibuat tabel frekuensi untuk sample kelas kontrol  yang menggunakan metode 

ceramah 

Tabel 14 
Distribusi frekuensi nilai post-test kelas kontrol 

Skor fᵢ xᵢ xᵢ² fᵢ xᵢ fᵢ(xᵢ²) 

76 – 80 6 78 6084 468 36504 
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71 – 75 16 73 5329 1168 85264 

66 – 70 10 68 4624 680 46240 

61 – 65 7 63 3969 441 27790 

56 – 60 6 58 3364 348 20184 

Jumlah 45 340 23370 3105 215982 

 
� Nilai rata-rata 

x =  
∑�ᵢ�ᵢ
∑�ᵢ  = !�����  = 69 

� Varians dan Simpangan baku 

S²  = 
�	∑�ᵢ��ᵢ��	��	∑�ᵢ�ᵢ�²	

�	�	����  

S²  = 
��	���� ����	�!����²	

��	�	����	�  

S²  = 
 �� � �	–	 ������		

� ��  

S² = 
�����
� ��  

S²  = 39,5 

S  = 039,5	 = 6,3 

Berdasarkan hasil analisis varians dan simpangan baku pada tabel 

distribusi frekuensi di atas terdapat hasil nilai varians (S²) yaitu 39,5 

sedangkan untuk nilai simpangan baku adalah akar dari varians itu sendiri 

yaitu 6,3 
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� Modus 

Mo = Tb + p ) *�
*�+*�, 

Mo = 70,5 + 3,3 ) ��
��+�, 

Mo = 70,5 + 1,98 

Mo = 72,5 

Maka untuk mencari uji normalitas menggunakan rumus : 

KM  = 
��-.

/  

 =  
� 	–	��,�

�,!  

 = - 0,5 

Karena nilai kemencengan KM = - 0,5 terletak antara – 1 dan 1 maka data 

pada kelas kontrol dikatakan normal 

c. Uji normalitas soal pre-test pada kelas eksperimen 

Kelas ini merupakan kelas yang diberi perlakuan dengan menggunakan 

pembelajaran berbasis kecerdasan logis-matematis. Hasil yang didapat dari 

pre-test kelas eksperimen ini adalah sebagai berikut  : 

Tabel 15 
Nilai Hasil Pre-Test Kelas Eksperimen 

Kelas Eksperimen 

No Nama Siswa Nilai No Nama Siswa Nilai 

1 Agung Sadewo  45 23 Muhammad Fanhar 65 

2 Aisyah Putri Ramadhani 85 24 M. Fatihansyah 55 
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3 Ade Tri Rahmadanti 60 25 M. Hasnan Habib 65 

4 Akhmad Febrianto 65 26 M. Iqbal 45 

5 Anisatul Khairiah 60 27 M. Miftahudin 85 

6 Ayu Nastiti 60 28 Munifah Salsabila 55 

7 Bariyah Septiani 60 29 Mutia Faradini R 70 

8 Cindy Febrilian Iskandar 55 30 Nadia Aulis 75 

9 Dandy Putra Barusyah 55 31 Nia Aldina 60 

10 Else Favorite Agustina 80 32 Nur Fadhilah 60 

11 Iqbal Mustakim 80 33 Nurul Huda 50 

12 Kgs. M. Zaki 45 34 Oktarina Hagaku 45 

13 Levi Andiko 60 35 Pashianny Dwi Lestari 70 

14 M. Anugrah Rizqullah 65 36 Putrid Esmeralda 60 

15 M. Nur Arifin 65 37 Rafif Pangestu 55 

16 M. Abdul Rahman 70 38 Rahmatullah 40 

17 Maisi Bulan Putri 60 39 Ratna Sari Juwita 70 

18 Masayu Nanda Safitri 60 40 Risda Yanti 45 

19 Maskaromah 60 41 Siska Fitriani  60 

20 Masyrifatul Huda 55 42 Selvi Eka Sari  80 

21 Misridha An-Nisa 75 43 Zhenda Kurniati 60 

22 Muhammad Berla Pratama 60    

 
Dari tabel nilai hasil pre-test kelas eksperimen di atas, nilai terbesar yaitu 

85 dan nilai yang terkecil yaitu 40. Siswa yang mendapat nilai 85 sebanyak 2 

siswa, nilai 80 sebanyak 3 siswa, nilai 75 sebanyak 2 siswa, nilai 70 sebanyak 

4 siswa, nilai 65 sebanyak 5 siswa, nilai 60 sebanyak 14 siswa, nilai 55 

sebanyak 6 siswa, nilai 50 sebanyak 1 siswa, nilai 45 sebanyak 5 siswa, dan 

nilai 40 sebanyak 1 siswa 
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� Rentang  = data terbesar – data terkecil 

 = 85 – 40  

 = 45 

� Banyak Kelas = 1 + 3,3 log n 

 = 1 + 3,3 log 43 

 = 1 + 3,3 (1,63) 

 = 6,38 

� Panjang Interval Kelas   = 
45�67�8

97�:7;	<5=7> 

 = 
��
�  

 = 7,5 

Setelah menentukan rentang, banyak kelas dan panjang kelas maka dapat 

dibuat tabel frekuensi untuk sample kelas eksperimen yang menggunakan 

strategi pembelajaran berbasis multiple intelligences (kecerdasan logis-

matematis) 

 
Tabel 16 

Distribusi frekuensi nilai pre-test kelas eksperimen 

Skor fᵢ xᵢ xᵢ² fᵢ xᵢ fᵢ(xᵢ²) 

77 – 85 5 81 6561 405 32805 

68 – 76 6 72 5184 432 31104 

59 – 67 19 63 3969 1197 75411 

50 – 58 7 54 2916 378 20412 

41 – 49 5 45 2025 225 10125 
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32 – 40 1 36 1296 36 1296 

Jumlah 43 351 21951 2673 171153 

 
� Nilai rata-rata 

x =  
∑�ᵢ�ᵢ
∑�ᵢ  = ���!�!  = 62,2 

� Varians dan Simpangan baku 

S² = 
�	∑�ᵢ��ᵢ²�	��	∑�ᵢ�ᵢ�²	

�	�	����  

S² = 
�!	������!��	����!�²	

�!	�	�!��	�  

S² = 
�!� �� 	�	���� � 	

����  

S² = 
������
����  

S² = 118,9 

S  = √118,9	 = 10,90 

Berdasarkan hasil analisis varians dan simpangan baku pada tabel 

distribusi frekuensi di atas terdapat hasil nilai varians (S²) yaitu 118,9 

sedangkan untuk nilai simpangan baku adalah akar dari varians itu sendiri 

yaitu 10,90 

� Modus 

Mo = Tb + p ) *�
*�+*�, 

Mo = 58,5 + 7,5 ) �!
�!+��, 
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Mo = 58,5 + 3,9 

Mo = 62,4 

Maka untuk mencari uji normalitas menggunakan rumus : 

KM = 
��-.

@  

 = 
��,�	–	��,�

��, �  

 = - 0, 02 

Karena nilai kemencengan KM = - 0,02 terletak antara – 1 dan 1 maka 

data pada kelas kontrol dikatakan normal. 

d. Uji normalitas soal post-test pada kelas eksperimen 

Kelas ini merupakan kelas yang diberi perlakuan dengan menggunakan 

pembelajaran berbasis kecerdasan logis-matematis. Hasil yang didapat dari 

post-test kelas eksperimen ini adalah sebagai berikut  : 

Tabel 17 
Nilai Hasil Post-Test Kelas Eksperimen 

Kelas Eksperimen 

No Nama Siswa Nilai No Nama Siswa Nilai 

1 Agung Sadewo  95 23 Muhammad Fanhar 85 

2 Aisyah Putri Ramadhani 100 24 M. Fatihansyah 75 

3 Ade Tri Rahmadanti 80 25 M. Hasnan Habib 90 

4 Akhmad Febrianto 85 26 M. Iqbal 75 

5 Anisatul Khairiah 75 27 M. Miftahudin 100 

6 Ayu Nastiti 80 28 Munifah Salsabila 80 

7 Bariyah Septiani 95 29 Mutia Faradini R 85 
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8 Cindy Febrilian Iskandar 75 30 Nadia Aulis 95 

9 Dandy Putra Barusyah 80 31 Nia Aldina 90 

10 Else Favorite Agustina 100 32 Nur Fadhilah 90 

11 Iqbal Mustakim 85 33 Nurul Huda 80 

12 Kgs. M. Zaki 90 34 Oktarina Hagaku 90 

13 Levi Andiko 85 35 Pashianny Dwi Lestari 100 

14 M. Anugrah Rizqullah 95 36 Putri Esmeralda 95 

15 M. Nur Arifin 100 37 Rafif Pangestu 80 

16 M. Al- Rahman 90 38 Rahmatullah 95 

17 Maisi Bulan Putri 75 39 Ratna Sari Juwita 80 

18 Masayu Nanda Safitri 100 40 Risda Yanti 85 

19 Maskaromah 85 41 Siska Fitriani  85 

20 Masyrifatul Huda 80 42 Selvi Eka Sari  100 

21 Misridha An-Nisa 95 43 Zhenda Kurniati 85 

22 Muhammad Berla Pratama 85    

 
Dari tabel nilai hasil post-test kelas eksperimen di atas, nilai terbesar yaitu 

100 dan nilai yang terkecil yaitu 75. Siswa yang mendapat nilai 100 sebanyak 

7 siswa, nilai 95 sebanyak 7 siswa, nilai 90 sebanyak 6 siswa, nilai 85 

sebanyak 10 siswa, nilai 80 sebanyak 8 siswa, dan nilai 75 sebanyak 5 siswa. 

� Rentang  = data terbesar – data terkecil 

 = 100 – 75  

 = 25 

� Banyak Kelas = 1 + 3,3 log n 

 = 1 + 3,3 log 43 
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 = 1 + 3,3 (1,63) 

 = 6,38 

� Panjang Interval Kelas   =  
45�67�8

		97�:7;	<5=7> 

 =  
��
�  

 = 4, 17 

Setelah menentukan rentang, banyak kelas dan panjang kelas maka dapat 

dibuat tabel frekuensi untuk sample kelas eksperimen yang menggunakan 

pembelajaran berbasis kecerdasan logis-matematis. 

Tabel 18 
Distribusi frekuensi nilai post-test kelas eksperimen 

Skor fᵢ xᵢ xᵢ² fᵢ xᵢ fᵢ(xᵢ²) 

96 – 100 7 98 9604 686 67228 

91 – 95 7 93 8649 651 60543 

86 – 90 6 88 7744 528 46464 

81 – 85 10 83 6889 830 68890 

76 – 80 8 78 6084 624 48672 

71 – 75 5 73 5329 365 26645 

Jumlah 43 513 44299 3684 318442 

 
� Nilai rata-rata 

x =  
∑�ᵢ�ᵢ
∑�ᵢ  = !����!  = 85,7 

� Varians dan Simpangan baku 

S² = 
�	∑�ᵢ��ᵢ²�	��	∑�ᵢ�ᵢ�²	

�	�	����  
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S² = 
�!	�!�������	�!����²	

�!	�	�!��	�  

S² = 
�!� !���	�	�!������	

����  

S² = 
������
����  

S² = 67,1 

S  = √67,1	 = 8,2 

Berdasarkan hasil analisis varians dan simpangan baku pada tabel 

distribusi frekuensi di atas terdapat hasil nilai varians (S²) yaitu 67,1 

sedangkan untuk nilai simpangan baku adalah akar dari varians itu sendiri 

yaitu 8,2 

� Modus 

Mo = Tb + p ) *�
*�+*�, 

Mo = 80,5 + 4,17 ) �
�+�, 

Mo = 80,5 + 2,92 

Mo = 83,42 

Maka untuk mencari uji normalitas menggunakan rumus : 

KM  = 	C	−MoG  

 = 	85,7	–	83,428,2  

 = 0,28 
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Karena nilai kemencengan KM = 0,28 terletak antara – 1 dan 1 maka data 

pada kelas kontrol dikatakan normal 

 

2. Uji Homogenitas 

Uji homogenitas data pada penelitian ini menggunakan uji F. Data hasil tes 

dari dua variable akan mempunyai sebaran yang homogen apabila Fhitung ≤ Ftabel 

dan data tidak homogen apabila Fhitung ≥ Ftabel. 

a. Uji homogen soal pre-test pada kelas kontrol dan eksperimen 

F = 
H7IJ7�>	K5IL5>7I
H7IJ7�>	K5I;5MJ=	 

= 
���, 
���,�  

 =1,16 

Dari hasil pengujian yang dilakukan pada analisis data pre-test kelas 

kontrol dan kelas eksperimen didapatkan Fhitung = 1,16. Fhitung yang telah 

diperoleh dibandingkan dengan Ftabel yaitu pada taraf signifikan 1% = 2,06, 

maka dapat disimpulkan bahwa Fhitung ≤ Ftabel ( 1,16 ≤ 2,06 ). Hal ini berarti 

terima Ha menunjukkan bahwa kedua data kelas eksperimen dan kontrol 

tersebut homogen.  

b. Uji homogen soal post-test pada kelas kontrol dan eksperimen 

F  = 
H7IJ7�>	K5IL5>7I
H7IJ7�>	K5I;5MJ=	 
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 = 
��,�
! ,� 

 = 1,70 

Dari hasil pengujian yang dilakukan pada analisis data post-test kelas 

kontrol dan kelas eksperimen didapatkan Fhitung = 1,70. Fhitung yang telah 

diperoleh dibandingkan dengan Ftabel yaitu pada taraf signifikan 1% = 2,06, 

maka dapat disimpulkan bahwa Fhitung ≤ Ftabel ( 1,70 ≤ 2,06 ). Hal ini berarti 

terima Ha menunjukkan bahwa kedua data kelas eksperimen dan kontrol 

tersebut homogen. 

 
3. Uji Hipotesis 

Untuk menguji hipotesis pada penelitian ini digunakan Uji T pada taraf 

signifikan 5%. 

a. Uji hipotesis soal pre-test pada kelas kontrol dan eksperimen 

t  =  
N��N�
OPQ²
RQ+	P�²R� 	

 

 =  
��,����, 

O�	QS,TS��
UV 	+	�QS,Q���UW 	

 

= 
�,!

OQQX,XQ
UV +	QS�,UQUW

 

 = 
�,!

√�,��	+	�,�� 



91 

 

= 
�,!

√�,�� 

= 
�,!
�,�� 

= 3,26 

Hasil perhitungan dengan rumus uji-t pada soal pre-test diperoleh thitung 

sebesar 3,26 kemudian dikonsultasikan dengan ttabel dengan dk = ( 43 + 45 ) – 

2 dengan taraf signifikan 5% yaitu 1,99. Setelah dikonsultasikan ternyata 

thitung > ttabel atau 3,26 > 1,99. Hal ini berarti HO ditolak dan Ha diterima.  

b. Uji hipotesis soal post-test pada kelas kontrol dan eksperimen 

t  =  
N��N�
OPQ²
RQ+	P�²R� 	

 

 =  
��,�	�	� 

O�	X,���
UV 	+	�Y,V��UW 	

 

 = 
��,�

OYZ,Q
UV +	VT,WUW

 

= 
��,�

√�,��	+	�,�� 

= 
��,�
√�,�� 

= 
��,�
�,�� 
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= 10,7 

Hasil perhitungan dengan rumus uji-t pada soal post-test diperoleh thitung  

sebesar 10,7 kemudian dikonsultasikan dengan ttabel dengan dk = ( 43 + 45 ) – 

2 dengan taraf signifikan 5% yaitu 1,99. Setelah dikonsultasikan ternyata 

thitung > ttabel atau 10,7 > 1,99. Hal ini berarti HO ditolak dan Ha diterima.  

 

Dari uji hipotesis soal pre-test (kelas kontrol dan eksperimen) dan post-test (kelas 

kontrol dan eksperimen) , keduanya thitung > ttabel menunjukkan bahwa Ho ditolak dan 

Ha diterima. Dengan Ha diterima maka, ada pengaruh yang signifikan dari 

Implementasi Pembelajaran Berbasis Kecerdasan Logis-Matematis Terhadap Hasil 

Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Fiqh Materi Zakat Kelas X MAN 2 Palembang. 


