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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

1. Hasil penyebaran angket materi mata pelajaran 

aqidah akhlak kelas VIIA MTs NU Ihya’ul Ulum 

Gondoharum Jekulo Kudus Tahun Ajaran 

2018/2019 mendapat nilai rata-rata sebesar 102,28 

dalam kategori baik dalam interval 88-108. 

2. Hasil penyebaran angket kecerdasan spiritual siswa 

kelas VIIA MTs NU Ihya’ul Ulum Gondoharum 

Jekulo Kudus Tahun Ajaran 2018/2019 mendapat 

rata-rata 203,31 dalam kategori baik dalam interval 

173-213. 

Terdapat pengaruh Materi Mapel Akidah 

Akhlak (X) Terhadap Kecerdasan Spiritual di MTs 

NU Ihya’ul Ulum Gondoharum Jekulo Kudus 

Berdasarkan nilai thitung sebesar 8,346 dan ttabel 

sebesar  1,697 (thitung>ttabel) serta taraf signifikansi 

sebesar 0,000 (<0,05) artinya ada ada pengaruh 

antara Materi Mapel Akidah Akhlak (X) Terhadap 

Kecerdasan Spiritual di MTs NU Ihya’ul Ulum 

Gondoharum Jekulo Kudus. Persamaan regresi 

Y=30,894+1,686X dan nilai rxy sebesar 0,824 yang 

termasuk dalam kategori sangat kuat, artinya 

terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara 

materi mata pelajaran aqidah akhlak dengan 

kecerdasan spiritual siswa. Nilai koefisien 

determinasi sebesar 0,679 atau 67,9% artinya 

kecerdasan spiritual dipengaruhi oleh materi mata 

pelajaran aqidah akhlak sebesar 0,679 atau 67,9%. 

 

B. Saran-Saran 

Demi peningkatan dan perbaikan kegiatan 

proses belajar mengajar dan kegiatan yang lain, tentu 

saja diperlukan adanya tegur sapa dan saran. Dalam 

penulisan skripsi ini, perkenankanlah kami untuk 

memberikan saran-saran yang bersifat membangun 

kepada beberapa pihak yang terkait antara lain : 



74 

1. Bagi para guru terutama guru aqidah akhlak 

diharapkan selalu menanamkan perilaku yang baik 

dalam kehidupan sehari-hari, karena seorang guru 

akan selalu menjadi suri tauladan dan panutan bagi 

siswa. 

2. Bagi pihak sekolah, merupakan suatu keharusan 

bagi pihak sekolah untuk menyediakan sarana dan 

prasarana yang lengkap dan memadai agar proses 

belajar mengajar dapat berjalan dengan baik, 

disamping itu juga harus selalu menjaga perilaku 

yang baik agar dapat dicontoh oleh siswanya.  

3. Bagi para siswa, hendaknya selalu mengembangkan 

akhlakul karimah agar nantinya dapat hidup dengan 

baik ditengah-tengah masyarakat, selain itu juga 

harus  meningkatkan iman dan takwa kepada Allah 

SWT sebagai perwujudan meningkatkan kecerdasan 

spiritual kepada sang Khalik sehari-hari sebagai 

kunci meraih prestasi dan kesuksesan dalam semua 

bidang kehidupan. 


