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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada siswa di sekolah

menengah Atas Negeri 1 Perhentian Raja dapat ditarik kesimpulan:

1. Kecerdasan spiritual siswa di sekolah menengah Atas Negeri 1 Perhentian

Raja secara keseluruhan tergolong sangat baik karena rata-rata persentase

83,89% berada pada rentang interval 81% - 100% yang dikategorikan

“sangat baik”

2. Karakter tanggung jawab siswa pada mata pelajaran ekonomi secara

keseluruhan tergolong baik karena rata-rata persentase 79,93% berada pada

rentang interval 61% - 80% yang dikategorikan “baik”.

3. Ada hubungan yang signifikan antara kecerdasan spiritual dengan karakter

tanggung jawab siswa pada mata pelajaran ekonomi di sekolah menengah

Atas Negeri 1 Perhentian Raja. Hal ini dilihat dari r hitung >

r tabel (0,244<0,670>0,317). Hubungan antara kecerdasan spiritual dengan

karakter tanggung jawab siswa pada mata pelajaran ekonomi tergolong

positif dengan kategori kuat, dengan nilai koefisien korelasi sebesar 0,670

yang terletak pada interval koefisien 0,600 – 0,799, yang berarti bahwa

semakin tinggi kecerdasan spiritual maka karakter tanggung jawab siswa

juga akan semakin tinggi, dan sebaliknya semakin rendah kecerdasan

spiritual maka karakter tanggung jawab siswa juga akan semakin rendah

pula.
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B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti memberikan saran-saran

untuk dapat dipertimbangkan oleh yang bersangkutan. Adapun saran-saran

tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kepada siswa-siswi Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Perhentian Raja

peneliti menyarankan agar bisa lebih bertanggung jawab dan bisa

mengelolah serta mengontol emosi dengan baik , sehingga proses

pembelajaran di sekolah bisa berjalan dengan lancar.

2. Kepada guru agar lebih memperhatikan karakter tanggung jawab yang ada

pada siswa, karena berhubungan dengan kecerdasan siswa itu sendiri.

3. Untuk penelitian selanjutnya, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai

bahan acuan khususnya untuk penelitian yang berkaitan karakter tanggung

jawab siswa dan kecerdasan spiritual siswa.

4. Penulis menyadari bahwa dalam penelitian maupun penulisan tidak

terlepas dari kelemahan dan kesalahan, untuk itu demi kesempurnaan

skripsi ini diharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun. Penulis

berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi

penulis. Dan semoga Allah SWT memberi maghfiroh kepada kita semua

dan senantiasa membalas perbuatan kita yang selalu berusaha dengan

ikhlas, amin.


