
BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan interpretasi data secara statistik 

tentang hubungan kecerdasan spiritual dengan kenakalan remaja pada 

siswa di SMA Negeri 7 Kota Kediri, peneliti mengambil kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Tingkat kecerdasan spiritual (SQ) siswa kelas XI SMA Negeri 7 Kota 

Kediri Tahun ajaran 2014/2015. Dari populasi 290 dan diambil 147 

responden maka dapat diambil kesimpulan bahwa hasil kecerdasan 

spiritual masuk dalam kategori tinggi dengan nilai rata-rata sebesar 

196,7551 berada di diantara rentang 178-219. 

2. Kenakalan remaja pada siswa kelas XI SMA Negeri 7 Kota Kediri 

Tahun ajaran 2014/2015 Dari populasi 290 dan diambil 147 responden 

maka dapat diambil kesimpulan bahwa hasil kenakalan remaja masuk 

dalam kategori rendah dengan nilai rata-rata sebesar 90,4898 berada 

direntang 85 – 122. 

3. Hubungan tingkat kecerdasan spiritual dengan kenakalan remaja pada 

siswa SMA Negeri 7 Kota Kediri menunjukkan pengaruh yang negatif 

atau pengaruh berlawanan, bertentangan atau berkebalikan, disatu sisi 

naik diikuti disisi lain turun. Dengan menggunakan uji analisis 

korelasi menggunakan SPSS 21.0 skor signifikasi 0,000 yang lebih 



rendah dibanding taraf nyata 0,05. Dan skor korelasi pada kenakalan 

remaja (Y) sebesar -0,64. Oleh karena itu, Ho ditolak dan Ha diterima. 

Karena skor korelasinya negatif (-) maka korelasinya bersifat negatif, 

artinya semakin tinggi kecerdasan spiritual, maka semakin rendah 

kenakalan remaja. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruhnya 

maka dengan koefisien determinasi rhitung
2 (-0,640) = 0,4096 x 100% = 

40,96 % sehingga pengaruh variabel x (kecerdasan spiritual) sebesar 

40,96% dan 59,04% merupakan faktor-faktor lain yang 

mempengaruhi variabel y (kenakalan remaja). 

B. Saran-Saran 

Setelah penulis melakukan penelitian hubungan tingkat kecerdasn 

spiritual dengan kenakalan remaja pada siswa SMA Negeri 7 Kota Kediri, 

maka penulis memberiakan saran-saran sebagai berikut: 

1. Sebagai sekolah formal negeri dapat tetap menjaga dan mengontrol 

perkembangan kecerdasan spiritual agar tetap dalam kategori tinggi 

agar kenakalan remaja di SMA Negeri 7 Kota Kediri bisa semakin 

menurun dan menjadikan siswa yang tak hanya cerdas namun 

berakhlak mulia. 

2. Sebagai pendidik khususnya guru Pendidikan Agama Islam selalu 

memberikan ilmu yang meningkatkan kecerdasan spiritual secara 

berkala sehingga kecerdasan spiritual siswa tidak menurun yang akan 

meningkatkan kenakalan remaja. 



3. Orang tua sebagai pendidik pertama bisa membangun kecerdasan 

spiritual anak sejak dini agar saat usia beranjak dewasa bisa 

mengendalikan kenakalan remaja yang semakin tahun beraneka ragam 

bentuknya. 

4. Untuk peneliti selanjutnya bisa menjadikan referensi dan mencoba 

penelitian dikemudian hari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


