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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini memperlihatkan faktor eksternal (pendidikan dalam

keluarga, aktivitas keagamaan di sekolah, dan lingkungan masyarakat) dan faktor

internal (pengetahuan agama, motivasi beragama, dan kecerdasan emosional)

memberikan pengaruh terhadap pembentukan sikap spiritual peserta didik MTs

Negeri di Provinsi Lampung.

Hasil penelitian ini menegaskan bahwa pada faktor eksternal, lingkungan

masyarakat (72,9%) memberikan kontribusi lebih besar secara signifikan terhadap

pembentukan sikap spiritual peserta didik MTs Negeri di Provinsi Lampung

dibandingkan dengan pendidikan dalam keluarga (66,2%) dan aktivitas keagaman

di sekolah (53,2%). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa lingkungan masyarakat

memberikan kontribusi positif dalam membentuk sikap spiritual peserta didik

MTs Negeri di Provinsi Lampung. Dengan demikian apabila menginginkan

terbentuknya sikap spiritual peserta didik Madrasah Tsanawiyah di seluruh

madrasah Indonesia, maka harus mengoptimalkan lingkungan masyarakat dalam

melaksanakan pendidikan sikap spiritual.

Hasil penelitian ini juga menegaskan bahwa pada faktor internal,

kecerdasan emosional (81,9%) memberikan kontribusi lebih besar secara

signifikan terhadap pembentukan sikap spiritual peserta didik MTs Negeri di

Provinsi Lampung dibandingkan dengan motivasi beragama (67,1%) dan

pengetahuan agama (52,5%). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kecerdasan
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emosional memberikan kontribusi positif dalam membentuk sikap spiritual

peserta didik MTs Negeri di Provinsi Lampung. Dengan demikian apabila

menginginkan terbentuknya sikap spiritual peserta didik Madrasah Tsanawiyah di

seluruh madrasah Indonesia, maka harus melibatkan unsur kecerdasan emosional

dalam setiap sistem interaksi edukatif dalam melaksanakan pendidikan sikap

spiritual.

B. Implikasi

Berdasarkan kesimpulan dan temuan hasil penelitian tersebut, maka dapat

diimplikasikan dalam beberapa kegiatan sebagai berikut:

1. Agar pendidikan sikap spiritual efektif dan efisien mencapai tujuan yang

diinginkan dari pendidikan sikap spiritual tersebut, maka perlu dilakukan

upaya peningkatan pengetahuan dan keterampilan guru tentang

implementasi pendidikan sikap spiritual itu sendiri yang meliputi: 1)

kemampuan guru dalam mempersiapkan kegiatan pembelajaran

pendidikan sikap spiritual, meliputi perumusan tujuan, penyusunan materi,

penentuan metode dan media, dan penyusunan alat evaluasi, dan 2)

kemampuan guru dalam melaksanakan pendidikan sikap spiritual,

meliputi: pengelolaan kelas, menggunakan metode dan media yang tidak

hanya meningkatkan kemampuan intelektual tetapi juga emosional dan

spiritual peserta didik,  sehingga pendidikan sikap spiritual benar-benar

dapat diimplementasikan dengan optimal.

2. Perlu adanya komunikasi timbal balik antara orangtua, guru dan

masyarakat dalam mengimplementasikan pendidikan sikap spiritual. Oleh
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karena itu pihak madrasah hendaknya membuat buku kendali sikap

spiritual peserta didik yang tidak hanya ditandatangani oleh orangtua dan

dilamporkan kembali ke guru akan tetapi ada tindak lanjut dari orangtua

ke guru dan dari guru ke orangtua.

3. Diperlukan komitmen semua guru dalam melaksanakan pendidikan sikap

spiritual peserta didik yang tidak hanya terbatas di ruang kelas tetapi juga

di luar kelas dan di luar lingkungan sekolah.

4. Pendidikan sikap spiritual menghendaki aktivitas keagamaan yang

diadakan di sekolah tidak hanya bersifat rutinitas saja akan tetapi peserta

didik mampu menghayati dan mendapatkan manfaat dari aktivitas tersebut

melalui pengembangan motivasi beragama dan kecerdasan emosional.

5. Pendidikan sikap spiritual  memerlukan kerja sama semua unsur

pendidikan yaitu pihak sekolah, keluarga di rumah, dan masyarakat dalam

melaksanakan pendidikan sikap spiritual peserta didik.

6. Pendidikan sikap spiritual memerlukan optimalisasi masyarakat dengan

menjadikan sekolah sebagai pusat perubahan dan pengembangan

masyarakat melalui interaksi secara langsung peserta didik dengan

lingkungannya dalam menerapkan nilai-nilai spiritual dalam kehidupannya

sehari-hari baik dalam kehidupan pribadi maupun kehidupan sosial

bermasyarakatnya.

7. Melakukan integralisasi semua kegiatan pendidikan dan pembelajaran baik

tujuan, materi, metode, dan evaluasi pada aspek spiritual, emosional, dan

intelektual.
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8. Pendidikan sikap spiritual akan lebih efektif apabila melibatkan unsur

kecerdasan emosional dalam setiap interaksi pendidikan sikap spiritual

yang dilakukan. Melalui cara ini peserta didik akan memiliki kesadaran

yang tinggi akan pentingnya memiliki sikap spiritual dan akan

melaksanakan nilai-nilai spiritual tersebut dengan penuh kesadaran dan

tanggung jawab.

9. Sebelum memulai kegiatan pendidikan sikap spiritual hal pertama yang

harus dilakukan guru, orangtua, dan masyarakat adalah membentuk dan

mengembangkan motivasi beragama dalam diri peserta didik. Karena

dengan memiliki motivasi beragama, peserta didik akan melaksanakan

semua aktivitas keagamaan dengan penuh kesadaran, sehingga sikap

spiritual akan terbentuk dengan lebih efektif dan efisien. Mengembangkan

motivasi beragama dalam diri peserta didik hendaknya tidak dalam bentuk

ancaman ataupun hukuman sehingga peserta didik melakukan aktivitas

keagamaan karena keterpaksaan. Motivasi beragama yang diberikan guru

hendaknya dapat menumbuhkan dalam diri peserta didik perasaan akan

kebutuhan akan ajaran agama itu sendiri, dengan menekankan pada

hikmah dan manfaat yang akan diterima peserta didik dalam

melaksanakan ajaran agama dengan baik di dunia maupun akhirat.
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C. Saran

Berdasarkan kesimpulan dan implikasi tersebut, diberikan beberapa

rekomendasi sebagai berikut:

1. Kepada Kementerian Agama Provinsi Lampung untuk meningkatkan

kompetensi guru terutama dalam mengimplementasikan pendidikan sikap

spiritual mulai dari penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan kegiatan

penilaian yang bersifat integral antara aspek emosional, spiritual dan

intelektual, melalui kegiatan workshop, penataran, seminar. Agar pelaksanaan

pelatihan peningkatan kompetensi guru tersebut efektif dan efisien, maka

dalam pelaksanaannya hendaknya: 1) mendayagunakan tutor yang benar-

benar profesional di bidang pelatihan, 2) materi yang diberikan terencana dan

sistematis, 3) metode yang digunakan seimbang antara teori dan praktik, 4)

adanya evaluasi dan umpan balik dari pihak penyelenggara dan peserta

pelatihan.

2. Kepada kepala madrasah diberikan beberapa saran antara lain: 1)

mengembangkan kurikulum sekolahnya dengan model pendidikan sikap

spiritual yang terintegratif, sehingga pendidikan sikap spiritual benar-benar

menjadi pedoman dalam proses pendidikan/pembelajaran di

sekolah/madrasah, 2) mengitegrasikan semua kegiatan sekolah/madrasah

secara terpadu dalam hal: a) penyusunan kurikulum, b) pelaksanaan

kurikulum, c) pengevaluasian kurikulum, 3) menyatukan komitmen semua

unsur sekolah/madrasah dan komite sekolah/madrasah untuk bersama-sama

melaksanakan pendidikan sikap spiritual dengan optimal, 4) meningkatkan
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kemampuan guru dalam memahami implementasi pendidikan sikap spiritual

melalui kegiatan KKG, sharing antar kelompok guru, dan kegiatan

peningkatan kompetensi guru lainnya, 5) meningkatkan iklim

sekolah/madrasah yang agamis dengan tidak hanya menekankan pada

melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan akan tetapi pada pembinaan akhlak

mulia peserta didik, 6) meningkatkan peran komite sekolah dalam

mengimplementasikan pendidikan sikap spiritual dalam lingkungan keluarga

dan masyarakat, 7) menjadikan sekolah sebagai miniatur masyarakat dalam

menerapkan nilai-nilai spiritual dalam kehidupan peserta didik.

3. Kepada para guru diberikan beberapa saran: 1) selalu meningkatkan

kompetensi diri terutama dalam menambah wawasan tentang berbagai

pengetahuan dan keterampilan sehingga dapat melaksanakan integrasi dalam

penyajian materi pelajaran dengan lebih baik, 2) menjadikan pengembangan

kecerdasan intelegensi, emosional, dan spiritual secara seimbang sebagai inti

dari semua kegiatan pendidikan, sehingga menjadi landasan dasar dalam

membuat rencana pembelajaran, menentukan metode dan media

pembelajaran, dan pelaksanaan evaluasi, 3) selalu memberikan pendidikan

sikap spiritual dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan, sehingga peserta

didik senantiasa berada dalam proses pendidikan sikap spiritual sepanjang

hidupnya, 4) menumbuhkembangkan motivasi beragama dalam diri peserta

didik sebelum melaksanakan kegiatan pendidikan sikap spiritual, sehingga

pendidikan sikap spiritual lebih bermakna dan berkesan pada diri peserta

didik, 5) meningkatkan kecerdasan emosional peserta didik pada setiap
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kegiatan pendidikan sikap spiritual, sehingga akan memunculkan sikap

kesadaran dan tanggung jawab dalam melaksanakan sikap spiritual tersebut,

6) meningkatkan kemampuan peserta didik dalam memecahkan persoalan

dalam masyarakat melalui nilai-nilai spiritual.

4. Kepada para orangtua diberikan saran: 1) meningkatkan pemahamannya

tentang strategi pendidikan sikap spiritual melalui sharing dengan guru di

sekolah, tokoh masyarakat dan alim ulama dan membaca buku-buku

pendidikan keagamaan, sehingga pendidikan yang diberikannya dalam

keluarga dapat menjadi fondasi utama bagi peserta didik dalam kehidupan

beragama, 2) meningkatkan komunikasi dan kerja sama dengan sekolah dan

masyarakat dalam memberikan pendidikan sikap spiritual, 3) tidak

menyerahkan sepenuhnya pendidikan sikap spiritual kepada sekolah dan

masyarakat karena tugas utama orangtua adalah mendidik anak-anak mereka,

4) memperhatikan teman bermain dan lingkungan pergaulan anak-anaknya,

sehingga terhindar dari pergaulan yang dapat merusak akhlak mereka, 5)

menjadi dirinya sebagai teladan yang baik bagi anak-anaknya dengan tidak

hanya memerintahkan akan tetapi ikut serta dalam proses pendidikan sikap

spiritual tersebut.

5. Kepada masyarakat diberikan saran: 1) meningkatkan aktivitas keagamaan

dalam lingkungan masyarakat dengan mengaktifkan peran masjid yang tidak

hanya sebagai tempat melaksanakan ibadah shalat akan tetapi juga sebagai

pusat pendidikan, sehingga anak-anak terbiasa dalam suasana keagamaan, 2)

menjaga silaturahim dan toleransi dalam hidup bermasyarakat, 3)
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meningkatkan peran alim ulama sebagai panutan dan pemimpin dalam

kehidupan bermasyarakat, 4) meningkatkan peran serta masyarakat dalam

pelaksanaan pendidikan sikap spiritual di sekolah.

6. Kepada peserta didik diberikan saran: 1) mengembangkan motivasi beragama

dalam diri melalui aktif dalam aktivitas keagamaan baik yang ada di sekolah

maupun di lingkungan masyarakat, 2) berteman dengan orang-orang yang

shaleh atau menjaga pergaulan dengan orang-orang yang dapat memberikan

pengaruh yang baik pada dirinya, 3) segera memperbaiki diri apabila

melakukan perbuatan yang tidak baik dan tidak mengulanginya lagi, 4)

meningkatkan kemampuan diri dalam memahami dan menyeimbangkan

emosi.

7. Kepada penelitian selanjutnya, diberikan saran sebagai berikut:

a. Penelitian ini masih terbatas pada 5 (lima) MTs Negeri di Provinsi

Lampung belum mencakup keseluruhan MTs baik negeri maupun swasta

yang ada di Provinsi Lampung, oleh karena itu direkomendasikan pada

penelitian selanjutnya untuk melihat pengaruh faktor eksternal

(pendidikan dalam keluarga, aktivitas keagamaan di sekolah, dan

lingkungan masyarakat) dan internal (pengetahuan agama, motivasi

beragama, dan kecerdasan emosional) terhadap pembentukan sikap

spiritual peserta didik pada wilayah penelitian yang lebih luas baik MTs

Negeri maupun Swasta, di tingkat Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah

Aliyah, yang bukan hanya di Provinsi Lampung tetapi juga diberbagai

provinsi lainnya di Indonesia.
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b. Direkomendasikan juga untuk meneliti pengaruh faktor eksternal

(pendidikan dalam keluarga, aktivitas keagamaan di sekolah, dan

lingkungan masyarakat) dan internal (pengetahuan agama, motivasi

beragama, dan kecerdasan emosional) terhadap variabel-variabel lainnya,

seperti sikap sosial, akhlak, dan lainya yang serupa dengannya.

c. Penelitian ini meneliti hanya pada tataran sikap spiritual, belum kepada

perilaku spiritual, oleh karena itu direkomendasikan kepada penelitian

selanjutnya untuk meneliti tentang pendidikan perilaku spiritual peserta

didik.

d. Rekomendasi lainnya yang diberikan karena penelitian ini merupakan

penelitian kuantitatif, diharapkan penelitian selanjutnya untuk melakukan

penelitian eksperimen maupun research of development, untuk

membuktikan instrumen yang digunakan dalam penelitian ini dapat

dijadikan desain model pendidikan sikap spiritual dalam upaya

membentuk sikap spiritual peserta didik.


