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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Dari hasil data penelitian yang telah dijelaskan pada Bab terdahulu diambil 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Hasil belajar siswa di Madrasah Ibtidaiyah Najahiyah Palembang sebelum 

digunakan Prinsip Multiple Intelligences yaitu tergolong tinggi (baik) 

sebanyak 3 orang siswa (12%) kategori tinggi (nilai di atas  76,74), 

tergolong sedang sebanyak 15 Orang siswa (60%), siswa termasuk dalam 

kategori sedang (nilai antara 37,6 sampai 76,74), dan yang tergolong 

rendah sebanyak 7 Orang siswa (28%), siswa termasuk dalam kategori 

sedang (nilai dibawah 37,6) 

2. Hasil belajar siswa di Madrasah Ibtidaiyah Najahiyah Palembang sesudah 

digunakan Prinsip Multiple Intelligences yaitu yang tergolong tinggi 

(baik) sebanyak 7 orang siswa (28%), siswa kategori tinggi (nilai di atas 

94), tergolong sedang sebanyak 16 Orang siswa (64%), siswa termasuk 

dalam kategori sedang (nilai antara 74 sampai 94), dan yang tergolong 

rendah sebanyak 2 Orang siswa (8%), dalam kategori rendah  (nilai 

dibawah 74). 

3. Dari hasil Tes “t” dengan implementasi Prinsip Multiple Intelligences 

dalam  meningkatkan hasil belajar pada mata pelajaran bahasa Indonesia 
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kelas III di Madrasah Ibtidaiyah Najahiyah Palembang didapat df sebesar 

24 itu diperoleh harga kritik t atau tabel signifikansi sebesar  pada taraf 

5% sebesar 2.06. maupun pada taraf signifikansi 1% tt diperoleh  2.79 

Dengan membandingkan besarnya “t” yang kita peroleh dalam 

perhitungan (to=) dan besarnya “t” yang tercantum pada t tabel 5% = 2.06. 

dan t tabel 1% = 2.79.  maka dapat diketahui bahwa to  adalah lebih besar dari  

pada tt, yaitu: 2.79<-10,64>2.06. maka hipotesa Ha dierima karena adanya 

perbedaan nilai hasil belajar antara sebelum dan sesudah digunakan 

prinsip  Multiple Intelligences  dalam Meningkatkan Hasil Belajar Siswa 

pada Mata Pelajaran Bahasa Indonesia Kelas III di Madrasah Ibtidaiyah 

Najahiyah. Sedangkan Ho tidak diterima karena tidak ada perbedaan 

sebelum dan sesudah digunakan prinsip  Multiple Intelligences  dalam 

Meningkatkan Hasil Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Bahasa Indonesia 

Kelas III di Madrasah Ibtidaiyah Najahiyah. 

B. Saran  

1. Kepada seluruh guru hendaknya menyiapkan diri dengan kompetensi keguruan 

salah satunya adalah keterampilan dan kemampua dalam memilih dan 

menggunakan prinsip dan metode pembelajaran untuk penunjang keberhasilan 

dalam belajar sebagai salah satu usaha untuk mencapai tujuan pendidikan. 

2. Kepada guru khususnya guru bahasa Indonesia hendaknya dalam kegiatan 

belajar mengajar selalu menggunakan prinsip ataupun metode yang dapat 
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membangun kreatifitas siswa, dapat memberikan motivasi dalam diri siswa, 

dapat membuat siswa aktif dalam belajar sesuai dengan kecerdasan yang 

mereka miliki. Dari sekian banyaknya prinsip yang dapat digunakan oleh guru 

salah satunya adalah Prinsip Multiple Intelligences. 

3. Kepada siswa di MI Najahiyah Palembang diharapkan dapat selalu berperan 

aktif dalam mengikuti proses pembelajaran agar terjadinya interaksi yang 

positif antara guru dan siswa. 

 


