
72 
 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Pada penelitian ini bermaksud agar mengetahi hubungan kecerdasan spiritual 

terhadap kepuasan kerja guru tahfiz Al-Haramain Banjarmasin, dengan memakai 

perhitungan SPSS for Windows Versi 21.0. dibawah ini merupakan jawaban atau hasil 

dari rumusan masalah yaitu: 

1. Dari hasil perolehan dengan nilai dari mean pada angket kecerdasan 

spiritual adalah 104.26 dan standar deviasi adalah 10.24 setelah diperoleh 

hasil maka kategori kecerdasan spiritual dengan kategoi rendah sebanyak 

16.7% (5 orang), sedang sebanyak 60% (18 orang),  dan tinggi sebanyak 

23.3% (7 orang). 

2. Dari hasil perolehan dengan nilai dari mean pada angket kepuasan kerja 

adalah 138.26 dan standar deviasi adalah 10.24, setelah diperoleh hasil pada 

kategori kepuasan kerja dengan kategori rendah sebanyak 13.3% (4 orang), 

sedang sebanyak 70% (21 orang), dan tinggi sebanyak 16.7% (5 orang). 

3. Dari hasil perolehan dengan Uji Correlation menggunakan pada variabel 

kecerdasan spiritual dan kepuasan kerja, dilihat berdasarkan nilai r  0.705 

(positif) oleh karena itu diperoleh kesimpulan yaitu adanya hubungan 

positif yang signifikan antara kecerdasan spiritual terhadap  kepuasan kerja 

guru tahfiz Al-Haramain. Uji korelasi di sini melalui teknik produk momen 
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r hitung sebesar 0.705 dengan p value 0,000 sedangkan pada perolehan nilai 

r tabel yang taraf signifikansi 5% dengan N 30 adalah sebesar  0.404. 

Karena nilai r hitung yang didapat (0.709) > r tabel (sig 5% = 0.404) (p 

value < 0,05), maka hipotesis (Ha) yang berarti terdapat adanya “Hubungan 

kecerdasan spiritual terhadap kepuasan kerja guru tahfiz Al-Haramain.” 

Serta diketahui pula pada hasil besarnya pada  korelasi/hubungan yaitu 

sebesar 0.705 dengan koefisien determinasi (R Square) sebesar 0,497 

merupakan kesimpulan bahwa pengaruh variabel bebas (kecerdasan 

spiritual) terhadap pada variabel terikat (kepuasan kerja) adalah sebesar 

49.7%. 

 

B. Saran-saran 

Dari yang telah diperoleh berdasarkan pada hasil penelitian yang 

diselesaikan, peneliti disini sangat mungkin masih banyaknya terdapat 

kekurangan di dalam penelitian ini  maka dari itu terdapat beberapa saran yang 

nantinya bisa saja dapat di jadikan masukan sebagai pelengkap pada penelitian 

yang selanjutnya. Berikut saran-saran yang dapat dipertimbangkan sebagai 

penyempurna penelitian antara lain: 

1. Saran untuk penelitian berikutnya: 

-Karena biasanya kecerdasan spiritual tidak lepas kaitannya dengan 

kecerdasan emosional dan kecerdasan intelektual, oleh karenanya dapat 

lagi ditambahkan sebagai pelengkap tiga kecerdasan tersebut sebagai 
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bahan penelitian berikutnya, sehingga wawasan keilmuan khususnya di 

jurusan Psikologi Islam semakin di depan. 

-Kedepannya buku-buku tentang kecerdasan spiritual, kecerdasan 

emosional dan kecerdasan intelektual. Serta buku tentang kepuasan kerja 

di perbanyak lagi agar terkhusus bagi masyarakat fakultas Ushuluddin dan 

Humaniora dapat mempelajari lebih serta mengamalkan bagaimana 

caranya agar memperoleh kepuasan kerja yang maksimal dengan itu juga 

mampu mendorong kualitas mahasiswa dan dosennya lebih baik lagi 

berdasarkan adanya dorongan dari kepuasan kerja tersebut. 

 2. Saran untuk responden: 

-Perlunya bagi kita semua intropeksi diri agar selalu bisa mengaitkan 

apapun itu aktifitas kita juga pekerjaannya bahwasannya kita tidak lepas 

dari pandangan Allah SWT. 

-Agar mahasiswa mampu menyadari bahwa dengan mempelajari 

tentang kepuasan kerja dan kecerdasan spiritual maka artinya juga 

meningkatkan kualitas diri mereka untuk dapat menghadapi segala 

permasalahan yang ditemui dan mensyukuri setiap apa yang diperoleh. 

-Pentingnya adanya pembelajaran tekhusus tentang kepuasan kerja, 

karena seluruh mahasiswa yang nantinya lulus dan pasti akan bekerja. 

Karena dengan bekal yang sudah ada mereka siap pula untuk menghadapi 
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dunia kerja dengan kesadaran mereka sendiri untuk memaknai pekerjaan 

yang layak bagi mereka. 

-Begitu penting nya bagi mahasiswa agar tidak mengabaikan 

pembelajaran kecerdasan spiritual, kecerdasan intelektual dan kecerdasan 

emosional. Karena dengan pembelajaran tersebut akan membuka fikiran 

mereka tentang kapasitan dan kualitas mereka sehingga mampu 

membenahi diri dan menjadi seseorang yang memiliki kesadaran diri yang 

tinggi. 

 Saran untuk tempat penelitian 

-Mempelajari tentang kecerdasan spiritual, kecerdasan emosional, dan 

kecerdasan intelektual artinya juga mempelajari dimana kekurangan 

kekurangan kita dalam berhubungan sosial termasuk dalam cara kita 

berinteraksi dimanapun kita berada maupun di pekerjaan kita sendiri. 

-Kehidupan ini tidak lepas dari yang namanya mencari nafkah atau 

bekerja. Hanya dengan itulah kita mampu bertahan hidup, sedangkan 

bertahan hidup ialah berfikir dan melakukan tindakan terus menerus setiap 

harinya. Agar dihasilkannya fikiran dan tindakan yang selaras dengan 

lingkungan dan dapat mempengaruhi pula tindakan kita tersebut menjadi 

hal yang positif. Maka dari karena itu ditekankan sekali lagi bukan hanya 

untuk kalangan mahasiswa namun juga sangat penting untuk kalangan 
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umum, dengan mempelajari kecerdasan spiritual, apalagi kita juga 

mempelajari kecerdasan emosional dan kecerdasan intelektual dan juga 

mempelajari tentang kepuasan kerja, maka kita akan mampu memberikan 

kualitas hidup yang berguna dan baik untuk kita dan lingkungan dan orang 

banyak. 


