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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisa penelitian dapat disimpulkan 

sebagai berikut. 

1. Hasil dari nilai ekstrakurikuler seni teater yang diperoleh 

siswa di SMK NU Miftahul Falah Cendono Dawe Kudus 

dalam mengikuti kegiatan ekstrakurikuler seni teater dalam 

kategori cukup, karena berapa pada interval 76-78, 

kemudian rata-rata diperoleh nilai sebesar 77,314. 

2. Hasil dari pengolahan nilai angket karakter percaya diri 

siswa di SMK NU Miftahul Falah Cendono Dawe Kudus 

dalam kategori cukup karena berada pada interval 80-82, 

kemudian rata-rata diperoleh nilai sebesar 80,131 

3. Terdapat hubungan dan pengaruh yang signifikan antara 

seni teater terhadap karakter percaya diri siswa di SMK 

NU Miftahul Falah Cendono Dawe Kudus. Hal ini 

dibuktikan dengan melakukan uji t (one sample T-tes) 

dengan bantuan olah data SPSS Windows Release 16.0 

yang memperoleh nilai Sig 5,473 yang artinya terdapat 

hubungan yang signifikan, dan juga dilakukannya uji f 

dengan bantuan Windows Release 16.0 dengan 

diperolehnya nilai sebesar 29,927 dengan demikian dapat 

diartikan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antar 

seni teater dan karakter percaya diri siswa. 

 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan, maka 

peniliti akan mengajukan beberapa saran sebagai berikut. 

1. Bagi kepala madrasah 

Hendaknya kepala madrasah menyusun kerja 

sama denga seluruh pihak madrasah untuk 

mengembangkan ekstra kurikuler seni teater di SMK NU 

MIFTAHUL FALAH CENDONO karena dengan adanya 

ekstra tersebut dapat menggali dan mengembangkan 

potensi-pontesi yang dimiliki oleh siswa. 

2. Bagi guru atau pendidik 
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Sebaiknya guru atau pendidik dapet menerapkan nilai-

nilai yang berada di dlam eksra kurikuler seni teater pada 

mata pelajaran yang sesuai. 

3. Bagi peniti lain 

Penetian ini hanya meneliti tentang adanya pengaruh 

nilai seni teater terhadap karakter percaya diri siswa, 

sehingga diharapkan dalam penelitian-penelitian dimasa 

mendatang peneliti lain mampu melakukan penelitian lebih 

lanjut mengenai seni teater yang lebih kreativ. 

4. Bagi masyarakat atau pembaca 

a. Perlu adanya kerja sama antara masyarakat dan 

madrasah dalam usaha meningkatkan ekstra kurikuler 

seni teater. 

b. Selain itu, masyarakat diharapkan bersedia 

mendukung kesuksesan kegiatan pembelajaran di 

madrasah. 

C. Penutup 

Puji Syukur bagi Allah SWT yang telah memberikan 

rahmad serta hidayahNYA, sehingga peneliti dapat menyusun 

skripsi ini dengan penuh perjuangan. Peneliti juga 

berterimakasih kepada semua pihak yang telah mendukung 

dalam penyusunan skripsi ini. Penulis berharap dalam 

penelitian selanjutnya ada penelitian lebih lanjut tentang seni-

seni yang kreativ selain seni teater. Pada akhirnya, penulis 

berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. 

Sehingga, dapat dijadikan sebagai  bahan penambah wawasan 

dimasa depan dalam bidang keilmuan. 

 


