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BAB VI  

                                                  PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian tentang Pembinaan 

Guru PAI Terhadap Kecerdasan Spiritual Siswa Di SMPN 1 Plosoklaten 

Kab. Kediri adalah sebagai berikut: 

1. Program Keagamaan yang ada di SMPN 1 Plosoklaten untuk membina 

kecerdasan spiritual siswa adalah melalui, shalat dhuhur berjamaah, 

shalat dhuha berjamaah, tadarrus Al-Qur’an, shalawat banjari, ta’ziah 

apabila ada keluarga yang meninggal dunia. 

2. Manfaat program kegamaan terhadap kecerdasan spiritual siswa adalah 

sebagai berikut, a) siswa disiplin dalam mengikuti semua kegiatan 

disiplin, b) siswa memiliki sikap yang baik terhadap bapak ibu guru,   

c) siswa memiliki rasa sosial yang tinggi terhadap sesama orang. 

3. Faktor yang mendukung guru pendidikan agama Islam dalam membina 

kecerdasan spiritual siswa adalah, a) banyak pihak sekolah yang terlibat 

dalam mengembangkan kegiatan yang telah diprogamkan, b) adanya 

sarana prsarana yang mendukung untuk pelaksanaan program 

keagamaan, c) siswa dan siswi antusias dalam melaksanakan kegiatan 

seperti, shalaat dhuha, shalat dzuhur, tadarrus Al-Qur’an, sholawat 

banjari. 

Faktor penghambat yang dirasakan guru pendidikan agama Islam 

dalam membina kecerdasan spiritual siswa adalah a) kurangnya 
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kepedulian dari orang tua siswa dalam memotivasi anaknya untuk 

sekolah, karena bahwa pendidikan itu sangat penting untuk bekal di 

masa yang akan datang. Dengan kurangnya kepedulian orang tua 

terhadap siswa secara langsung siswa akan malas untuk sekolah dan 

malas untuk mengikuti kegiatan keagamaan, b) pengaruh 

perkembangan teknologi modern pada saat ini sehingga, c) pergaulan 

bebas dengan temannya dengan demikian siswa akan memiliki motivasi 

yang kurang untuk mengikuti kegiatan di sekolah. 

B. Saran 

Dari kesimpulan yang telah diuraikan diatas, penulis memberikan 

beberapa saran yang dapat diajukan diakhir penelitian, diantaranya: 

1. Kepala sekolah agar terus melanjutkan progam keagamaan yang ada di 

SMPN 1 Plosoklaten dalam membina kecerdasan spiritual siswa dengan 

tujuan agar siswa-siswi SMPN 1 Plosoklaten memiliki kecerdasan 

spiritual yang baik sehingga prestasinya akan meningkat. 

2. Guru PAI agar kegiatan keagamaan yang ada di SMPN Plosoklaten bisa 

semakin ditingkatkan, yang mana harus bekerja sama dengan guru-guru 

yang lain dalam membina kecerdasan spiritual siswa. 

3. Siswa-siswi baik kelas VII, VIII, dan XI semakin aktif dan juga bisa 

mengembangkan bakatnya dalam mengikuti kegiatan keagamaan yang 

ada di SMPN 1 Plosoklaten. 

 


