
 

BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Setelah menganalisa data-data yang terkumpul melalui observasi, 

dokumentasi, dan wawancara tentang implementasi kegiatan keagamaan 

dalam meningktakan kecerdasan spiritual siswa di MAN 1 Konsel, secara 

garis besar dapat disimpulkan sebagai berikut:  

5.1.1 Gambaran umum kegiatan keagamaan di MAN 1 Konsel 

Kegiatan keagamaan merupakan serangkaian kegiatan yang 

direncanakan dengan seksama yang nantinya akan mendatangkan hasil dan 

pengaruh. Kegiatan keagamaan di MAN 1 Konsel berjalan sesuai dengan apa 

yang telah diprogramkan atau direncanakan sebelumnya. Adapun kegiatan 

keagamaan yang ada di MAN 1 Konsel diantaranya kegiatan keagamaan 

harian  yaitu tadarrus al- Qur’an, pelaksanaan sholat dhuha secara berjama’ah, 

pelaksanaan sholat zuhur secara berjama’ah. Kegiatan mingguan seperti 

majelis ta’lim, pidato bahasa Arab, tahfidz, kaligrafi, tilawah dan sholat 

jum’at. Kegiatan tahunan yaitu peringatan hari besar Islam seperti peringatan 

maulid Nabi Muhammad SAW, Isra’ Mi’raj Nabi Besar Muhammad SAW 

dan pesantren kilat di bulan suci ramadhan.     

5.1.2 Penerapan kegiatan keagamaan dalam meningkatkan kecerdasan 

spiritual siswa di MAN 1 Konsel  

Penerapan kegiatan keagamaan di MAN 1 Konsel dapat meningkatkan 

kecerdasan spiritual siswa. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

peneliti menunjukkan bahwa dari beberapa kegiatan keagamaan yang 
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dilaksanakan di MAN 1 Konsel diantaranya kegiatan harian, mingguan dan 

tahunan. Karena adanya pandemi Covid-19 maka pemerintah mengeluarkan 

surat edaran yang berisi himbauan pelaksanaan pembelajaran daring termasuk 

kegiatan keagamaan. Sehingga kegiatan keagamaan sholat berjama’ah dan 

peringatan hari besar Islam untuk sementara dihentikan pelaksanaannya. 

Adapun kegiatan yang masih dilaksanakan adalah tadarrus al-Qur’an secara 

virtual melalui aplikasi whatshapp. Dalam pelaksanaannya tetap diawasi dan 

dikontrol oleh wali kelas masing-masing. Namun walau pun dilakukan secara 

virtual tidak mengurangi esensi atau tujuan dalam kegiatan keagamaan ini. 

5.1.3 Kendala dan solusi dalam pelaksanaan kegiatan keagamaan di MAN 1 

Konsel 

Kendala dari pelaksanaan kegiatan keagamaan sholat dhuha meliputi: 

Rasa malas yang dirasakan peserta didik, sering terlambat karena tempat 

tinggal yang jauh dari sekolah, perbaikan masjid, dan adanya pandemi Covid-

19. Adapun solusinya adalah guru atau setiap wali kelas tetap mengontrol dan 

memotivasi siswa agar tidak malas-malasan, memberikan sanksi yang sesuai 

dan karena adanya pandemi maka kegiatan tadarrus dilakukan secara virtual 

dan tetap dikontrol oleh setiap wali kelas. 

5.2 Limitasi 

Dalam suatu penelitian pasti terdapat beberapa hal yang menjadi 

kendala atau hambatan. Namun hanya satu hal yang benar-benar menjadi 

kendala utama dalam penelitian ini. Penelitian ini diajukan pada bulan Januari 

2021, tanpa disangka sebelumnya, disaat yang bersamaan pandemi Covid-19 

sedang melanda seluruh daerah di Indonesia. Semua sekolah diliburkan 
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termasuk MAN 1 Konsel, tanpa batas waktu yang belum ditentukan. Hal ini 

menyulitkan peneliti untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan guna 

menyelesaikan penelitian ini. 

5.3 Rekomendasi 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan diatas maka 

peneliti mengajukan rekomendasi untuk pengembangan pembelajaran dan 

penelitian sebagai berikut: 

5.3.1 Kepada kepala sekolah agar diharapkan dapat memberikan arahan dan 

motivasi kepada guru dalam rangka meningkatkan daya tarik 

masyarakat terhadap sekolah dalam bidang agama, hendaknya sekolah 

mengadakan sebuah kegiatan yang mengundang banyak civitas 

akademik dari berbagai daerah baik kota maupun provinsi dengan 

berbagai macam kegiatan keagamaan yang disesuaikan dengan 

perkembangan zaman yang semakin maju dengan mengkolaborasikan 

antara IPTEK dan IMTAQ. 

5.3.2 Kepada guru pendidikan agama Islam agar selalu berupaya memberikan 

pembinaan yang ekstra kepada anak-anak yang masih belum bisa disiplin 

dalam melaksanakan ibadah khususnya sholat. Guru harus 

mengoptimalkan pengawasan shalat pada siswa di madrasah misalnya 

dengan menggunakan kartu daftar jama’ah dan memberikan point 

pelanggaran bagi siswa yang tidak mengikuti kegiatan shalat berjama’ah, 

selain itu juga harus melakukan pengawasan dengan cara bekerja sama 

dengan wali atau orang tua siswa. 
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5.3.3 Kepada para siswa, peneliti menyarankan agar tidak hanya melaksanakan 

ibadah di sekolah saja tapi juga di rumah maupun di masyarakat. Seperti 

halnya rajin melaksanakan shalat dan membaca al-Qur’an meskipun 

tanpa diperintah.  

5.3.4 Kepada peneliti lain diharapkan agar penelitian ini dapat menjadi acuan 

dalam malukan penelitian lebih lanjut tentang implementasi kegiatan 

keagamaan dalam meningkatkan kecerdasan spiritual siswa di MAN 1 

Konsel.    

 


