
 

 

 

V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan dalam penelitian ini, 

maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Terdapat pengaruh yang signifikan pada penerapan strategi pembelajaran 

berbasis multiple intelligences terhadap hasil belajar afektif siswa. Nilai 

rerata pada kelas eksperimen adalah 73,6 sedangkan rata-rata kelas kontrol 

sebesar 66,3 dengan  selisih sebesar 7,3 antara kedua kelompok. 

2. Tidak terdapat pengaruh yang signifikan pada penerapan strategi 

pembelajaran berbasis multiple intelligences terhadap hasil belajar 

psikomotor siswa. Nilai rerata pada kelas eksperimen adalah 74,75 

sedangkan rata-rata kelas kontrol sebesar 67,125 dengan  selisih sebesar 

7,625 antara kedua kelompok. 

3. Terdapat pengaruh yang signifikan pada penerapan strategi pembelajaran 

berbasis multiple intelligences terhadap hasil belajar kognitif siswa. Nilai 

rerata n-Gain pada kelas eksperimen adalah 0,54 sedangkan rata-rata kelas 

kontrol sebesar 0,29. dengan  selisih sebesar 0,25 antara kedua kelompok. 

4. Terdapat pengaruh yang signifikan pada penerapan strategi pembelajaran 

berbasis multiple intelligences terhadap hasil belajar keseluruhan siswa. 

Nilai rerata pada kelas eksperimen adalah 75,58 sedangkan rata-rata kelas 

kontrol sebesar 69,04 dengan  selisih sebesar 6,55 antara kedua kelompok. 
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B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dalam penggunaan 

strategi pembelajaran berbasis multiple intelligences, maka ada beberapa saran 

yang dapat dikemukakan oleh peneliti, antara lain:  

1. Bagi siswa, strategi pembelajaran berbasis multiple intelligences  dapat 

diterapkan untuk dapat menarik minat siswa, mengoptimalkan semua 

kemampuan siswa, serta dapat meningkatkan motivasi siswa dalam belajar.  

2. Bagi guru, strategi pembelajaran berbasis multiple intelligences dapat 

dipakai sebagai alternatif dalam memberikan variasi dalam proses 

pembelajaran. Untuk dapat menerapkan strategi pembelajaran berbasis 

multiple intelligences seorang guru sebaiknya memiliki pengetahuan yang 

baik tentang teori kecerdasan majemuk atau dapat bekerjasama dengan 

pakar psikologi. 

3. Bagi sekolah, yang ingin menerapkan strategi pembelajaran berbasis 

multiple intelligences hendaknya memberikan dukungan kepada guru yang 

berupa perlengkapan fasilitas sekolah yang mendukung tercapainya 

pembelajaran ini secara maksimal. 

4. Bagi peneliti lanjutan, yang ingin menggunakan strategi pembelajaran 

pembelajaran berbasis multiple intelligences sebaiknya mengembangkan 

perangkat instrumen penilaian kecerdasan agar hasil penilaian kecerdasan 

lebih akurat serta mempertimbangkan waktu dalam pembelajaran. 

 

 

 


