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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dikemukakan

sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Penerapan habitual learning system dalam membangun karakter siswa

berbasis multiple intelligence pada kelas CIBI di MI Ummusshabri Kendari

dilaksanakan melalui penerapan indikator habitual learning system yang

terdiri dari pelajaran yang diajarkan, guru yang ditetapkan, kelas sasaran dan

siswa sasaran melalui eksistensi spiritual yang logis dan matematis, penuh

kinestetik, dilakukan secara interpersonal, natural, verbal linguistic, visual

spasial dan musical.

2. Karakter siswa berbasis multiple intelligence pada kelas CIBI di MI

Ummusshabri Kendari merupakan kegiatan untuk meningkatkan sikap

inklusifisme siswa dengan memperhatikan eksistensi spiritual yang membuat

siswa memiliki sikap religius, toleransi dan jujur. Logis matematis membuat

siswa bersikap disiplin, kerja keras, dan kreatif, serta siswa membiasakan diri

untuk berpikir dan bertindak secara cermat, teliti dan sistematis dalam

berbagai macam aktivitas keseharian. Kinestetik menjadikan siswa sebagai

insan pembelajar yang aktif mengembangkan diri sesuai dengan bakat yang

dimiliki yang dilatih secara terus-menerus. Interpersonal dimana siswa

menjadi individu yang disiplin, kreatif, mandiri, peduli kepada lingkungan

dan peduli sosial. Naturalistik membuat siswa memahami dinamika

lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat. Verbal linguistik membuat
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siswa menjadi individu yang komunikatif. Visual Spasial mengajak siswa

CIBI untuk lebih mengembangkan bakat, potensi dan kemampuannya dalam

ruang pembelajaran yang luas, yang tidak terdikotomi pada ruang kelas saja,

namun memaksimalkan ruang pembelajaran yang sesungguhnya, yaitu alam

semesta. Musikal membuat siswa mampu mengikuti perkembangan ilmu

pengetahuan dan bertanggung jawab atas semua yang diperolehnya di kelas

CIBI melalui pendekatan irama dan keindahan melodi suara sebagai

stimulan.

3. Faktor pendukung penerapan habitual learning system dalam penelitian ini

adalah faktor fasilitas sekolah, fasilitas kelas, kinerja guru dan pelajaran yang

diajarkan. Sedangkan faktor penghambatnya adalah faktor kebiasaan siswa,

waktu belajar dan regulasi dari semangat program pengembangan kelas CIBI

yang terkadang tidak sinkron dengan aturan normatif dari Pemerintah, karena

perbedaan teknis dalam paradigma pengembangan pendidikan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang dikemukakan sebelumnya, maka dapat

disarankan sebagai berikut :

1. Untuk menerapkan habitual learning system dengan baik, maka perlu adanya

pelaksanaan indikator multiple intelligence oleh tim teaching kepada siswa

dengan baik di masa mendatang.

2. Sebaiknya karakter siswa dikembangkan berdasarkan penggalian potensi

keenderungan gaya belajarnya, berdasarkan multiple intelligence, sehingga

sikap dan perilaku siswa dapat dengan mudah dikembangkan untuk

menunjang  kegiatan belajar di kelas CIBI.
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3. Untuk mengatasi faktor penghambat dalam penerapan habitual learning

system, selain memaksimalkan poin-poin pada faktor pendukung, maka

diperlukan adanya pengelolaan waktu dan pengawasan serta kontrol yang

kontinyu terhadap kebiasaan siswa, serta menyediakan regulasi yang adaptif

dalam menunjang pelaksanaan program pengembangan CIBI dimasa

mendatang.


