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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian seperti telah dipaparkan pada bab

sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Budaya sekolah di SMA Negeri 1 Bondoala berada pada kategori baik.

Berdasarkan hasil perolehan angket sebesar 22779, nilai tersebut berada

pada interval 19516 – 24108 dengan persentasi 68% - 84% yang berada

pada kategori baik. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa budaya

sekolah yang terimplementasi di SMA Negeri 1 Bondoala dapat

dikategorikan baik.

2. Kecerdasan spiritual siswa di SMA Negeri 1 Bondoal berada pada kategori

baik. Berdasarkan hasil perolehan angket sebesar 9291, nilai tersebut

berada pada interval 8364 – 10332 dengan persentasi 68% - 84% dengan

kategori baik. Maka dapat diketahui bahwa kecerdasan spiritual yang

terbangun di SMA Negeri 1 Bondoala dapat dikategorikan baik.

3. Tidak terdapat pengaruh budaya sekolah terhadap kecerdasan spiritual

siswa di SMA Negeri 1 Bondoala. Hasi ini disebabkan kecerdasan spiritual

lebih dipengaruhi oleh factor lain diantaranya :

a. Pendidikan informal dalam hal ini pendidikan di lingkungan keluarga

yang mana orang tua berperan penting dalam pendidikan tersebut,

hasil pengamatan menjelaskan bahwa orang tua siswa SMA Negeri 1

Bondoala selalu menekankan dan mengajarkan untuk aktif dalam
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kegiatan kemasyarakat seperti : pengajian dan kegiatan keagamaan

lainnya.

b. Pendidikan non formal dalam hal ini pendidikan di lingkungan

masyarakat yang terdapat kegiatan-kegiatan keagamaan seperti

pengajian dan bimbingan remaja masjid.

c. Peran tokoh masyarakat seperti imam masjid dan guru mengaji

(ustadz) aktif mengajak pemuda/pemudi untuk selalu beraktifitas

dimasjid dalam kegiatan-kegiatan keagamaan dan kegiatan

kemasyarakatan.

Dari uraian diatas maka dapat dikemukakan bahwa kecerdasan

spiritual siswa di SMA Negeri 1 Bondoala lebih dipengaruhi oleh factor-

faktor lain diluar sekolah.

B. Saran

Dengan mengacu pada kesimpulan diatas, penulis dapat menegmukakan

beberapa saran sebagai berikut :

1. Kepada warga sekolah dan siswa agar terus menumbuhkan budaya sekolah

yang dapat memiliki peran terhadap perkembangan pendidikan.

2. Kepada pengelola lembaga pendidikan untuk dapat membangun budaya

dengan iklim akademis dan tersistematis.

3. Kepada para siswa untuk terus menumbuhkan kecerdasan spiritual yang

dapat berdampak pada perkembangan kedewasaan yang sesuai dengan

norma dan dan ajaran islam.


