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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Data yang diperoleh dari hasil analisis dilakukan, maka ditarik kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Tingkat kecerdasan emosional pada siswa kelas VIII MTsN Pucanglaban 

yang memiliki kategori tinggi ada 9 siswa, cukup tinggi 10 siswa, kurang 

6 siswa, dan rendah 8 siswa. Tingkat ecerdasan spiritual pada siswa kelas 

VII yang memiliki ketgori tinggi 10 siswa, cukup tinggi 3 siswa, kurang 

8 siswa, dan rendah 7 siswa. Hasil belajar siswa pada materi luas 

permukaan kubus dan balok pada siswa kelas VIII yang memiliki 

kategori sangat baik ada 7 siswa, baik 23 siswa, cukup 2 siswa, dan 

kurang 1 siswa. 

2. Ada pengaruh kecerdasan emosional (EQ) terhadap hasil belajar 

matematika siswa kelas VIII MTsN Pucanglaban. Ini ditunjukkan dengan  

-thitung (-2,578) < - ttabel (-2,040)  berarti H0 ditolak. Ini berarti semakin 

tinggi kecerdasan emosional siswa akan tinggi pula hasil belajar siswa. 

3. Tidak ada pengaruh kecerdasan spiritual (SQ) terhadap hasil belajar 

matematika siswa kelas VIII MTsN Pucanglaban. Ini ditunjukkan dengan 

nilai - thitung (-0,582) >- ttabel (-2,040) maka Ha ditolak dan menerima H0. 

4. Ada pengaruh positif antara kecerdasan emosional (EQ) dan kecerdasan 

spiritual (SQ) terhadap hasil belajar matematika siswa kelas VIII MTsN 
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Pucanglaban, ini ditunjukkan dengan nilai  Fhitung (3,804) > Ftabel  (3,316). 

Ini berarti semakin tinggi kecerdasan emosioanl dan kecerdasan spiritual 

maka akan semakin tinggi pula hasil belajar. 

B. Saran  

Saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan 

adalah sebagai berikut: 

1. Bagi penelliti  

Untuk peneliti lain diharapkan mampu mengembangkan penelitian yang 

sudah ada ini, agar hasil yang didapat lebih maksimal lagi. 

2. Bagi sekolah 

Pihak sekolah dan guru diharapkan mampu meningkatkan kecerdasan 

emosional dan kecerdasan spiritual siswa, agar siswa mampu mengelola 

kecerdasan emosi dan kecerdasan spiritual dengan baik. 

3. Bagi siswa  

Siswa agar terus meningkatkan belajar, mampu mengolah emosi dan 

spiritual dengan baik, agar hasil belajar mereka terus meningkat. 

 

 

 


