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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Dari berbagai uraian hasil eksperimen yang telah peneliti paparkan pada bab 

sebelumnya dan beberapa pengujian yang telah disajikan, maka dapat disimpulkan 

sebagai berikut : 

1. Dalam implementasi pembelajaran berbasis kecerdasan logis-matematis pada 

materi zakat di MAN 2 Palembang berjalan dengan lancar. Peneliti 

menjelaskan materi zakat dengan cara menggunakan pembelajaran berbasis 

kecerdasan logis-matematis sehingga siswa aktif dalam proses pembelajaran. 

Dalam proses pembelajaran siswa memberikan pendapat yang kritis menurut 

mereka masing-masing, siswa juga banyak yang bertanya dan peneliti pun 

memberikan beberapa pertanyaan kepada siswa sehingga pada saat peneliti 

memberikan post-test siswa mampu menjawab soal dengan mudah. 

2. Sedangkan pada kelas kontrol yang menggunakan metode ceramah, hanya 

beberapa siswa yang aktif dan memperhatikan. Hal ini dikarenakan metode 

ceramah selalu digunakan sehingga siswa bosan dan kurang menarik minat 

belajar siswa, banyak siswa yang kurang memahami materi dan dalam 

mengisi soal post-test masih ada beberapa siswa yang kesulitan dalam 

menjawab soal tersebut. 



94 

 

3. Ada pengaruh penggunaan pembelajaran berbasis kecerdasan logis-matematis  

terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran fiqh materi zakat di kelas X 

MAN 2 Palembang. Hal ini dapat dilihat pada analisis hasil belajar  pre-test 

dengan menggunakan rumus uji-t yang mana thitung > ttabel (3,26 > 1,99) dan 

pada analisis data hasil belajar post-test (10,7 > 1,99). Dari hasil kedua 

hipotesis tersebut, thitung > ttabel sehingga hipotesis Ha diterima dan Ho ditolak. 

Jadi, ada pengaruh penggunaan pembelajaran berbasis kecerdasan logis-

matematis terhadap hasil belajar siswa. 

 

B. Saran  

1. Guru hendaknya dapat menggunakan strategi atau metode yang sesuai dan 

berbeda-beda dalam proses pembelajaran, sehingga dapat menarik minat 

belajar siswa dan meningkatkan hasil belajar siswa. 

2. siswa diharapkan dapat lebih disiplin pada saat guru menjelaskan materi dan 

sebelum membahas materi ada baiknya siswa belajar terlebih dahulu materi 

yang akan dipelajari. 

3. Penerapan pembelajaran berbasis kecerdasan logis matematis dapat menjadi 

pertimbangan bagi guru untuk diterapkan, khususnya pada pelajaran yang 

berhubungan dengan pengalaman dan pengetahuan. 


