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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Setelah penulis menguraikan seluruh rangkaian isi skripsi yang 

membahas tentang Pendidikan Kecerdasan Spiritual di Madrasah Ibtidaiyah 

Terpadu (MIT) Nurul Islam Ringinwok Ngaliyan Semarang, maka akhirnya 

penulis dapat menyimpulkan serta memberikan beberapa saran seperlunya 

yang dirangkai dengan kata penutup di akhir penulisan skripsi ini. 

Kesimpulan dari seluruh isi skripsi ini adalah : 

Pendidikan kecerdasan spiritual di Madrasah Ibtidaiyah Terpadu (MIT) 

Nurul Islam Ringinwok Ngaliyan Semarang bertujuan  menjadikan siswa 

memiliki kecerdasan spiritual yang tinggi sehingga mampu  mewarnai sikap 

dan perilakunya dengan akhlakul karimah dan aktifitas keberagamaan yang 

baik dalam kehidupan sehari-hari di dalam lingkungan keluarga, madrasah, 

dan masyarakat. Dalam pelaksanaannya materi yang diajarkan meliputi 

Akidah, Fikih, dan Al-Qur’an. Metode yang digunakan  antara lain Menyentuh 

dan mengaktifkan potensi berfikir anak melalui cerita atau kisah yang dapat 

meningkatkan keimanan dalam diri anak, Mengajarkan membaca Al-Qur’an 

dan maknanya, Mengajarkan sholat, dan Mudzakaroh melalui wirid dan doa. 

Kemudian sebagai  Indikator siswa cerdas secara spiritual antara lain 

Kesadaran merasa diawasi, Ikhlas, Jujur, Peduli, dan Sabar. 

Secara umum menurut hemat penulis pendidikan kecerdasan di 

Madrasah Ibtidaiyah Terpadu (MIT) Nurul Islam kurang maksimal karena ada 

beberapa kekurangan di dalam pelaksanaannya yaitu mengenai teknik 

operasionalnya misalnya dalam segi metode. Dalam melaksanakan shalat 

Dhuha siswa tidak disuruh wudhu itu akan mengurangi minat siswa karena 

mereka menganggap shalat ini tidak terlalu penting hanya latihan. Misalnya 

lagi dalam mengajarkan Al-Qur’an hanya sebatas membaca belum sampai 

pada tahap pemaknaan. Dan juga dari segi evaluasi. Madrasah Ibtidaiyah 

Terpadu (MIT) Nurul Islam belum memiliki teknik atau alat evaluasi yang 
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tepat untuk melihat prosentase keberhasilan dari pendidikan kecerdasan 

spiritual yang telah dilaksanakan.  

 

B. Saran 

Berdasarkan kondisi di lembaga pendidikan Islam Madrasah Ibtidaiyah 

Terpadu (MIT) Nurul Islam Ringinwok Ngaliyan Semarang menurut hemat 

penulis pendidikan kecerdasan spiritual yang telah dilakukan hendaknya selalu 

dikembangkan seiring berkembangnya zaman, aga tujuan yang diharapkan 

tercapai dengan maksimal. 

Adapun saran-saran yang dapat penulis sampaikan antara lain : 

1. Dalam pelaksanaan pendidikan kecerdasan spiritual yang telah dilakukan 

terutama berkaitan dengan penyuguhan cerita yang hanya beberapa kali 

saja dalam satu tahun ajaran. Akan lebih baik jika metode ini dilaksanakan 

dua minggu atau sebulan sekali supaya dapat berjalan dengan 

berkelanjutan. 

2. Dalam mengajarkan shalat Dhuha hendaknya siswa disuruh wudhu dulu 

meskipun masih dalam tahap latihan supaya anak menganggap ini benar-

benar shalat yang penting.  

3. Kemudian mengenai mengajarkan Al-Qur’an, rasanya kurang lengkap jika 

siswa hanya diajarkan membacanya saja. Akan lebih lengkap dan efektif 

jika siswa juga diajarkan akan makna dari ayat Al-Qur’an misalnya satu 

kali dalam seminggu madrasah mengadakan majelis untuk mengkaji surat–

surat pendek berikut maknanya. 

4. Dalam memudahkan evaluasi alangkah baiknya madrasah membuat 

indikator-indikator selanjutnya dibukukan dan diusahakan setiap siswa 

memiliki buku catatan khusus yang diisi oleh guru itu sehingga guru bisa 

menilai siswa dengan acuan indikator-indikator tersebut. 

 

C. Penutup 

Tiada yang pantas penulis panjatkan selain ungkapan rasa syukur 

kepada Allah SWT. Yang telah memberikan limpahan rahmat hidayah dan 
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kasih sayang-Nya kepada penulis, sehingga penulisan skripsi ini dapat 

terselesaikan. Shalawat salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad 

SAW.  Semoga kita senantiasa dalam lindungan serta mendapat ridha dan 

cinta Allah SWT. Amin. 

Dengan rendah hati, menyadari segala kekurangan kelemahan dan 

kesederhanaan skripsi ini, penulis selalu mengharap saran dan kritik 

konstruktif dari semua pihak demi penyempurnaan dan kelengkapan penulisan 

selanjutnya. 

Akhirnya disertai dengan tulus ucapan terima kasih kepada bapak 

Pembimbing yang telah meluangkan waktu dan rela membagikan ilmu untuk 

penulis, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Kepada kedua orang tua serta 

keluarga yang selalu mendukung penulis dengan asa dan do’a. dan kepada 

semua pihak yang telah menyumbangkan tenaga pikiran dan do’a, serta semua 

sahabat yang telah mendorong penulis untuk dapat menyelesaikan penulisan 

skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat membawa manfaat bagi semuanya. Amin. 


