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PENUTUP 

 

 

A. Simpulan 

Setelah diadakan penelitian tentang “Pengaruh  Kecerdasan Spiritual 

Siswa terhadap Prestasi Belajar Mata Pelajaran Akidah Akhlak Siswa MI 

I’anatul Athfal Cengkalsewu kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati Tahun 

Pelajaran  2010/2011” berdasarkan hasil penelitian lapangan dapat penulis 

tarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Kecerdasan spiritual siswa  di MI I’anatul Athfal Cengkalsewu kecamatan 

Sukolilo kabupaten Pati tahun Pelajaran 2010/2011 adalah baik. Hal ini 

dapat dilihat dari hasil penelitian dengan data statistik yang menunjukkan 

mean dari kecerdasan spiritual siswa sebesar 64 apabila diterapkan dalam 

interval nilai terdapat antara interval (50 – 64) yaitu tergolong baik. 

2. Prestasi belajar akidah akhlak siswa MI I’anatul Athfal Cengkalsewu 

kecamatan Sukolilo kabupaten Pati tahun Pelajaran 2010/2011 adalah 

baik. Hal ini dapat dilihat dari hasil penelitian yang menunjukkan nilai 

mean dari prestasi belajar akidah akhlak adalah 68. Apabila diterapkan 

dalam interval nilai terdapat antara interval (66 – 69) yang berarti dalam 

kategori baik.  

3. Berdasarkan pada analisis kuantitatif dari hasil penelitian menunjukkan 

bahwa hipotesis  yang berbunyi “Ada pengaruh positif antara kecerdasan 

spiritual siswa terhadap prestasi belajar mata pelajaran akidah akhlak 

siswa Madrasah Ibtidaiyah I’anatul Athfal Cengkalsewu kecamatan 

Sukolilo kabupaten Pati tahun pelajaran 2010/2011”, dapat diterima. Hal 

ini dapat dilihat dari nilai Freg yang diperoleh sebesar 9,74. Adapun nilai r0 

sebesar 0,508 sedangkan rt pada taraf signifikan 5% yaitu 0,361 dan rt taraf 

signifikan 1% yaitu 0,463 hal tersebut menunjukkan bahwa ro lebih besar 

daripada rt pada taraf signifikan 5% dan pada taraf 1% sehingga hasil 



 

  

penelitian ini dapat diterima pada taraf signifikansi 5% maupun pada taraf 

1%. Sedangkan nilai r2 sebesar 0,508 dengan koefisiensi determinasi 

0,258. Dengan demikian kecerdasan spiritual siswa berpengaruh positif 

terhadap prestasi belajar mata pelajaran akidah akhlak siswa Madrasah 

Ibtidaiyah I’anatul Athfal Cengkalsewu kecamatan Sukolilo kabupaten 

Pati tahun pelajaran 2010/2011 sebesar 25,8 %. Sedangkan sisanya 74,2 % 

adalah pengaruh variabel lain yang belum diteliti oleh peneliti.  

 

B. Saran-saran 

Untuk meningkatkan kualitas kecerdasan spiritual siswa dan prestasi 

belajar akidah akhlak siswa di MI I’anatul Athfal Cengkalsewu kecamatan 

Sukolilo Kabupaten Pati Tahun Pelajaran  2010/2011  agar lebih baik, saran 

penulis sebagai berikut : 

1. Prestasi belajar akidah akhlak yang diperoleh siswa hendaknya lebih 

ditingkatkan melalui pembelajaran yang mengedepankan etika sehingga 

mampu memberikan motivasi atau dorongan agar anak didiknya lebih 

berwawasan luas dalam beretika dan bergaul kepada sesama. Dengan 

langkah tersebut diharapkan akan mampu meningkatkan kecerdasan 

spiritual siswa yang akan terasah dengan meningkatnya simpati dan empati 

siswa terhadap setiap apa yang dialami pada saat ia mengenyam 

pendidikan baik di dalam dan di luar sekolah.  

2. Para siswa hendaknya selalu mengaplikasikan makna dan materi dari 

pelajaran akidah akhlak yang memuat banyak materi akhlak dan keteladan 

Nabi Muhammad SAW yang memiliki kecerdasan spiritual yang tinggi 

dibanding manusia lainnya.  

3. Guru hendaknya selalu membimbing siswa agar lebih proaktif terhadap 

lingkungan belajar siswa dan mengarahkan siswa agar selalu aktif dalam  

kegiatan – kegiatan keagamaan sehingga kecerdasan spiritual siswa dapat 

terus terasah. 

 



 

  

C. Kata Penutup 

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena tidak ada 

daya dan upaya serta kemampuan kecuali atas petunjuk dan pertolongannya. 

Skripsi ini bisa penulis selesaikan meskipun penulis yakin masih banyak 

kekurangannya. 

Penulis menyadari akan segala kekurangan dan kelemahan yang ada 

dalam skripsi ini, hal ini semata-mata karena keterbatasan pengetahuan dan 

kemampuan penulis. Berangkat dari segala kekurangan dan keterbatasan 

kemampuan itulah maka segala kritik, koreksi dan saran dari pembaca, 

khususnya dewan penguji sangatlah penulis harapkan demi kesempurnaan 

skripsi ini. 

Akhirnya penulis berharap, semoga skripsi yang sangat sederhana ini 

dapat memberi manfaat dan berkenan di hati pembaca, khususnya pemerhati 

lembaga pendidikan. Amin. 

 

Penulis, 

 

 

Es. Hanik Afifah 
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