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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa data dan pembahasan yang telah diuraikan pada

bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Terdapat hubungan positif antara aktivitas belajar dengan hasil belajar Al-

Qur’an Hadist siswa di Madrasah Tsanawiyah Sekecamatan Rengat.

Signifikan ini ditunjukkan oleh hasil uji sig (2-tailed)= 0,000 < 0,05.

2. Terdapat hubungan positif antara kecerdasan spiritual siswa dengan hasil

belajar Al-Qur’an Hadist siswa di Madrasah Tsanawiyah Sekecamatan

Rengat. Signifikan ini ditunjukkan oleh hasil uji sig (2-tailed)= sig. 0,049 <

0,05.

3. Terdapat hubungan positif antara aktivitas belajar dan kecerdasan spiritual

siswa secara bersama-sama dengan hasil belajar Al-Qur’an Hadist siswa di

Madrasah Tsanawiyah Sekecamatan Rengat, hal ini dibuktikan dari hasil (

sig. 0,000 + 0,008 < 0,05.

B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka diberikan saran-saran sebagai

berikut:

1. Untuk siswa agar dapat meningkatkan keimanaan dan ketakwaan kepada

Allah SWT, karna iman dan takwa adalah pondasi mencerminkan

kecerdasan spiritual yang baik. Kecerdasan spritual yang baik tentunya akan

mendukung hasil belajar yang baik pula.
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2. Sebaiknya peserta didik dapat meningkatkan aktivitas belajar dengan baik,

terlebih lagi bisa meningkatkan kecerdasan yang telah dimiliki, agar

menjadi terus lebih baik lagi dari hari yang kemarin.

3. Untuk guru khususnya guru Al-Quran Hadist, tetap mempertahankan dan

meningkatkan kompetensi yang dimiliki guru karena dapat mempengaruhi

hasil belajar siswa.

4. Kepala sekolah agar tetap mempertahankan program kegiatan keagamaan

siswa dan perlu penambahan kegiatan ekstrakurikuler keagamaan di

sekolah, agar pembinaan spritual siswa semakin efektif.

5. Untuk Madrasah agar dapat mengatasi kekurangan-kekurangan yang ada

dalam proses belajar. Tindakan yang dilakukan adalah menyediakan sumber

belajar yang lengkap, membenahi kondisi sarana dan prasarana pendidikan

Agama Islam khususnya, agar dapat memanfaatkan secara maksimal dalam

pembelajaran Pendidikan Agama Islam di kelas.

6. Perlu ada penelitian yang sejenis dengan tema yang berbeda untuk menguji

berbagai teori-teori aktivitas dan kecerdasan serta dengan memilih variabel

yang lain yang masih lingkup hasil belajar siswa, untuk mengungkap

variabel lain berhubungan dengan hasil belajar siswa.


