
95 

 

Wilda Akmalia Fithriani, 2013 
Aspek-Aspek Kecerdasan Spiritual Dalam Konsep Pendidikan Islam (Studi Tematis Tentang Surat 
Luqman ayat 12 – 19) 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu| perpustakaan.upi.edu 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik 

kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Penafsiran para ahli terhadap Q.S. Luqmān ayat 12 – 19 diantaranya 

mengandung pokok-pokok ajaran tentang perintah Allāh serta wasiat 

Luqmān kepada anaknya untuk bersyukur, mendirikan ṣhalāt, mengajak 

manusia untuk bertaqwa, bersabar, berbuat baik kepada orangtua, tidak 

bersikap sombong dan angkuh, serta bertutur kata yang lembut dan sopan. 

2. Aspek-aspek kecerdasan spiritual yang terkandung dalam Q.S. Luqmān ayat 

12 – 19 diantaranya adalah dorongan untuk menyayangi sesama, mampu 

menguasai diri dari hawa nafsu, kreatif, peduli terhadap sesama, pandai 

bersyukur, pembimbing dan penyabar. Keberadaan aspek kecerdasan 

spiritual dalam Q.S. Luqmān ayat 12-19 dibandingkan dengan aspek lainnya 

terletak pada konsep pendidikan yang di dalamnya membahas mengenai 

pendidik, tujuan pendidikan dan etika atau akhlak mulia. Aspek kecerdasan 

menjadi salah satu bagian dari konsep pendidikan yang terkandung dalam 

Q.S. Luqmān ayat 12-19 terutama pada bahasan tentang pendidik dan 

kurikulum. 

3. Implikasi aspek-aspek kecerdasan spiritual dalam dunia pendidikan 

diantaranya adalah dengan proses internalisasi nilai-nilai kecerdasan 

spiritual itu sendiri dengan cara: menginformasikan secara verbal kepada 

siswa, melibatkan siswa dalam kegiatan sosial yang positif dan guru 

menjadi teladan. 
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B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis mengajukan beberapa saran 

sebagai berikut: 

1. Perlu dikaji lebih dalam lagi mengenai aspek-aspek kecerdasan spiritual 

yang terkandung dalam Q.S. Luqmān ayat 12-19 

2. Masih banyak aspek-aspek lainnya dalam Q.S. Luqmān ayat 12-19 yang 

belum dikaji penulis, oleh karena itu penulis menyarankan untuk 

mengkajinya sehingga menambah wawasan mengenai kajian Q.S. Luqmān. 

3. Masih banyak ayat lainnya dalam Al-Qur`ān yang mengandung aspek-aspek 

kecerdasan spiritual, sehingga penulis menyarankan untuk penulis atau 

calon penulis lainnya untuk mengkaji mengenai aspek-aspek kecerdasan 

spiritual dalam ayat lainnya. 

4. Q.S. Luqmān terdiri dari 34 ayat, menarik untuk dikaji lebih dalam 

mengenai ayat lainnya dalam Q.S. Luqmān. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


