
BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya dapat diambil beberapa 

kesimpulan berikut: 

1. Upaya guru ISMUBA dalam meningkatkan kecerdasan spiritual siswa di SMP 

Muhammadiyah 2 Depok 

Guru-guru ISMUBA berupaya meningkatkan kecerdasan spiritual siswa dengan 

cara memberikan pengetahuan dan pengalaman langsung kepada siswa tentang 

bagaimana menjalani kehidupan yang sesuai dengan ajaran agama. Dalam hal ini, 

guru ISMUBA telah menjalankan upaya sebagai berikut: 

a. Menjadi Teladan Bagi Siswa  

b. Membantu Siswa Merumuskan Misi Hidup  

c. Menjelaskan Makna Kandungan Al-Qur’an  

d. Menceritakan pada Siswa tentang Kisah-Kisah Agung dari Tokoh-Tokoh Spiritual 

e. Mengajak Siswa Menjenguk Orang Sakit dan berta’ziah 

f. Membiasakan Siswa menjalankan Ibadah 

g. Mengikutsertakan Siswa dalam Kegiatan-Kegiatan Sosial 

h. Mengajak Siswa Menikmati Keindahan Alam 

 

2. Peningkatan kecerdasan spiritual siswa di SMP Muhammadiyah 2 Depok 

Peningkatan kecerdasan spiritual tampak dari adanya sikap atau tindakan yang 

mencerminkan adaya  kesadaran diri  untuk melakukan suatu kebaikan, adanya 

spontanitas yang mencerminkan motivasi dari dalam untuk melakukan suatu 



kebaikan, adanya kasih sayang, menghargai keragaman, dan bertindak mandiri dalam 

melakukan suatu perbuatan baik 

3. Hambatan yang dihadapi oleh guru ISMUBA dalam meningkatkan kecerdasan 

spiritual siswa di SMP Muhammadiyah 2 Depok 

Hambatan yang dihadapi guru-guru ISMUBA dalam meningkatkan kecerdasan 

spriritual yaitu: kebiasaan menggunakan smartphone, 2) lingkungan sosial di sekitar 

sekolah, 3) lingkungan keluarga. Siswa di rumah telah menghabiskan waktu lebih 

banyak untuk bermain gadget.  Lingkungan sosial di sekitar sekolah, dan lingkungan 

keluarga ikut menjadi penghambat karena banyak orang tua siswa tidak mau instnas. 

 

B. Saran 

1. Bagi sekolah, sebaiknya pihak sekolah dalam hal ini guru ISMUBA lebh mempererat 

hubungan baik dengan lingkungan sekolah agar muncul kesadaran perlunya 

kerjasama antara sekolah, takmir masjid, dan guru dalam meningkatkan kecerdasan 

spiritual siswa. 

2. Bagi orang tua sebaiknya menjadi mitra yang lebih baik lagi bagi sekolah dalam 

meningakatkan kecerdasan spritiualitas siswa. 

3. Bagi siswa, sebaiknya lebih menghayti ajakan untuk melakukan kebaikan, baik dalam 

hal beribadah kepada Allah maupun dengan lingkungan sosialnya. 

 

 


