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BAB V 

KESIMPULAN, SARAN DAN PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan pada bab 

sebelumnya maka akan penulis simpulkan bahwa terdapat hubungan yang 

positif antara spiritual quotient siswa dengan hasil belajar kimia materi pokok 

kestabilan unsur yang terintegrasi dengan nilai-nilai Islam. Hal ini dapat 

dibuktikan dengan r0 = 0,540 lebih besar dari pada rt baik dalam taraf 

signifikansi 1% = 0, 478 maupun 5% = 0, 374. 

 

B. Saran-saran 

Sebagai akhir dari penulisan skripsi ini, dengan mendasarkan 

penelitian yang dilakukan tentang ”Hubungan spiritual quotien siswa dengan 

hasil belajar Kimia materi pokok kestabilan unsur yang terintegrasi dengan 

nilai-nilai Islam di SMA Muhammadiyah 2 Semarang, maka peneliti ingin 

memberikan beberapa saran kepada pihak-pihak tertentu yang barkaitan 

dengan hasil penelitian ini, antara lain sebagai berikut: 

a. Kepada para siswa, agar menyadari peran spiritual quotient dapat 

mengendalikan individu untuk menyeimbangkan antara kebutuhan dunia 

dan kebutuhan akhirat. Intellectual Quotient (IQ) seseorang dapat dipompa 

dengan dengan mengasah spiritual quotient (SQ), emosional quotient (EQ) 

dapat dilatih dengan mengerahkan kekuatan SQ yang dapat menimbulkan 

kesadaran terhadap sesama makhluk Tuhan. 

b. Kepada para guru kususnya guru kimia agar menyadari tentang kekuatan 

spiritual quotient yang dimiliki para siswa dapat memberikan motivasi 

ekstra untuk semangat menuntut ilmu. Di samping itu spiritual quotient 

juga mampu mengendalikan mereka berkaitan dengan aktifitas riligius. 

c. Pihak Sekolah, hendanya memelihara dan menjaga suasana sekolah yang 

nyaman, aman, tenang, sehingga dapat membuat para siswa dan guru 
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untuk memfungsikan peran spiritual quotient dengan lebih dominan 

sehingga suasana belajar lebih mendukung dan siswa lebih siap menerima 

materi pelajaran yang disampaikan guru.  

 

C. Penutup  

Dengan penuh kesadaran penulis menyatakan bahwa tidak ada 

satupun yang dapat menandingi kebesaran dan kekuasaan Allah swt. Rasa 

syukur penulis sampaikan kepada Allah swt yang telah mengizinkan penulis 

menyelesaikan penelitiannya dan mudah-mudahan meridhaiNya. Kritik dan 

saran pembaca sangat diharapkan sebagai upaya memfungsikan spiritual 

quotient penulis agar dapat meraih sesuatu yang lebih baik. 

 

 


