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BAB IV 
KESIMPULAN DAN SARAN 

 
A. KESIMPULAN  

Setelah melakukan analisa terhadap data maka dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Konsep pendidikan islam adalah suatu pengertian abstrak, terkait dengan 

pendidikan yang bersifat universal, mendasar, filosofis dan teoretis. Di dalam 

konsep pendidikan islam terdapat beberapa aspek yang perlu dibahas 

diantaranya adalah Landasan pendidikan Islam baik pandangan hidup, budaya 

maupun agama, yang kesemuanya tidak bertentangan dengan Pancasila 

2. Pendidikan Anak Usia Dini adalah serangkain upaya sistematis dan 

terprogram dalam melakukan pembinaan bertujuan kepada anak lahir sampai 

dengan enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan 

untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar 

memiliki kesiapan untuk memasuki pendidikan lebih lanjut. Adapun 

pengelolaan pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini adalah layanan 

program dan layanan pembelajaran (swasta dan pemerintah, yayasan maupun 

perorangan) 

3. Konsep Kecerdasan Intelegence adalah kemampuan berpikir abstrak 

menghadapi dan menyesuaikan situasi secara tepat dan efektif. Sehingga dapat 

memecahkan masalah. Gardner menyatakan bahwa Teori Multiple Intelegensi 

memiliki delapan jenis kecerdasan Linguistik intelegence,  yaitu sensitivitas 
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terhadap makna dan susunan kata-kata dan penggunaan bahasa yang 

bervariasi. Logic-mathematical intelegence, yaitu kemampuan untuk 

mengerjakan rangkaian logika yang panjang dan mengenali pola dan susunan 

realitas. Musical intelegence, yaitu sensitivitas terhadap pola musik, melodi, 

dan nada. Spatial intelegence, yaitu kemampuan untuk merasakan dunia 

visual secara akurat, dan menciptakan kembali, mentransformasi, atau 

memodifikasi aspek-aspek realita atas dasar persepsi. Bodily-kinesthetic 

intelegence, yaitu kemampuan untuk tubuh dengan baik dan menghandle 

objek, Interpersonal intelegence, yaitu kemampuan untuk menjalin hubungan 

baik dengan orang lain, dan Intrapersonal intelegence, yaitu kemampuan  

untuk mengakses kehidupan internal sendiri. Kecerdasan manusia hanya dapat 

diukur dengan penilaian IQ yang hanya menggambarkan dua kecerdasan saja, 

yaitu kecerdasan linguistik dan kecerdasan  logis-matematis. 

B. SARAN  

Dari hasil kesimpulan yang dikemukakan, maka hasil penelitian ini dapat 

memberikan saran-saran sebagai berikut:  

Dengan adanya skripsi ini kita semua bisa memberikan pengarah anak dengan 

adanya pendidikan Islam serta melakukan pembinaan dan memberikan 

rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan 

jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan untuk memasuki pendidikan 

lebih lanjut dan lebih mengusai diri dengan keadaan baru dengan 

mempergunakan alat-alat berpikir menurut tujuannya. 
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