
84 
 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Setelah mengumpulkan, mengolah dan menganalisis 

data sebagai hasil penelitian yang telah dijabarkan pada bab-

bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa: 

1. Dimensi spiritual merupakan suatu kegiatan spiritual yang 

menjadi sarana bagi seseorang (peserta didik) untuk 

menjalin hubungan kedekatan dengan sang maha 

pencipta, Allah SWT melalui berbagai ritual keagamaan 

sebagai bagian dari dimensi spiritual dengan harapan agar 

dimudahkan dalam menghadapi ujian nasional. 

2. Kegiatan spiritual yang dilakukan di SD Islam 

Hidayatullah diantaranya adalah sebagai berikut: 

a. Kegiatan Sholat Dhuha 

b. Shodaqoh 

c. Kegiatan Sejuta Doa Untuk Kakak Kelas VI Ku 

Tercinta 

d. Kegiatan Mujahadah 

3. Kesiapan mental siswa menghadapi ujian nasional dapat 

dilihat dari kondisi siswa yaitu: 

a. Sehat  

b. Giat belajar 

c. Kesiapan mental (mengikuti kegiatan spiritual) 

d. Reaksi positif (percaya diri) 
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B. Saran 

Demikian penelitian yang telah dilakukan. Peneliti 

menyadari bahwa hasil  penelitian yang telah dilakukan masih 

jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran 

yang membangun sangat diharapkan peneliti untuk 

memperbaiki penelitian-penelitian selanjutnya. Setelah selesai 

mengadakan penelitian dan terlibat langsung didalamnya, 

maka penulis memberikan sedikit saran diantaranya: 

1. Bapak Suharno sebagai waka kesiswaan seharusnya dapat 

bekerjasama dengan guru PAI untuk memberikan 

pengarahan pada siswa agar membiasakan diri melakukan 

kegiatan spiritual yang bersifat umum.  

2. Para Guru diharapkan memberikan pengarahan pada siswa 

untuk melaksanakan kegiatan spiritual tidak hanya saat 

disekolah saja tanpa harus menunggu perintah.   

3. Para Guru diharapkan memberikan nasihat kepada siswa 

untuk melakukan kegiatan spiritual yang lain selain yang 

dilakukan di sekolah. Misalnya, sholat tahajjud, puasa 

senin dan kamis, serta ritual ibadah yang lain untuk melatih 

kemampuan siswa dalam beribadah kepada Allah.  

  



86 
 

C. Penutup 

Alhamdulillah, puji syukur penulis haturkan kepada  

Allah SWT yang telah memberikan segala kenikmatan kepada 

penulis, sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini tanpa ada 

halangan suatu apapun. Sebagai seorang manusia yang tentu 

saja tak luput dari kekurangan dan kesalahan. Maka penulis 

menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. 

Oleh sebab itu, penulis memohon maaf yang sebesar-

besarnya, jika terdapat kekurangan dan kesalahan dalam 

penyusunan skripsi ini. Karena itu, kritik dan saran sangat 

penulis harapkan demi menyempurnakan skripsi ini. Semoga 

skripsi ini bisa menambah wawasan dan khazanah keilmuan 

bagi penulis dan pembaca, sehingga bisa bermanfaat bagi kita 

semua. Aamiin.   

 


