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BAB V 

PENUTUP 
 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang berjudul: Pengaruh kegiatan 

istighosah terhadap pembentukan karakter peserta didik di MTs 

NU Miftahul Ma’arif Kaliwungu Kudus tahun 2018/2019, 

dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Kegiatan istighosah di MTs NU Miftahul Ma’arif 

Kaliwungu Kudus dalam kategori baik yaitu memperoleh 

nilai rata-rata sebesar sebesar 56,38. 

2. Pembentukan karakter peserta didik di MTs NU Miftahul 

Ma’arif Kaliwungu Kudus dalam kategori baik yakni 

memperoleh nilai rata-rata sebesar 42,73. 

3. Terdapat pengaruh antara kegiatan istighosah terhadap 

pembentukan karakter peserta didik di MTs NU Miftahul 

Ma’arif Kaliwungu Kudus tahun 2018/2019, dengan 

persamaan regresi Ŷ= 15,102 + 0,490X. Sedangkan 

hubungan keeratan antara kegiatan istighosah terhadap 

pembentukan karakter peserta didik adalah sebesar 0,583 

termasuk dalam kategori tinggi. Pada koefisiensi 

determinasi diperoleh hasil 0,339 sehingga kegiatan 

istighosah memiliki pengaruh sebesar 33,9% dalam 

pembentukan karakter peserta didik. Pada perhitungan 

varian garis regresi dengan persamaan regresi Ŷ= 15,102 + 

0,490X diperoleh nilai Freg atau F hitung > F tabel, yakni 

sebesar 50,335 > 0,05. Maka bisa diambil kesimpulan 

bahwa ada hubungan yang signifikan antara kegiatan 

istighosah terhadap pembentukan karakter peserta didik di 

MTs NU Miftahul Ma’arif Kaliwungu Kudus.  

 

B. Saran-saran 

Berdasarkan dari hasil penelitian dan fakta-fakta yang 

penulis peroleh, maka melalui kesempatan ini akan 

disampaikan beberapa saran dari penulis yang mungkin 

bermanfaat bagi kemajuan pendidikan, diantara yaitu: 

1. Bagi Pelaksana Istighosah 
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Dalam kegiatan istighosah hendaknya diperhatikan 

secara khusus dan pendampingan guru pada setiap kelas, 

agar siswa mengikuti kegiatan istighosah degan seksama. 

Karena peserta didik seringkali tidak mengikuti dengan 

seksama pelaksanaan istighosah. Tetapi perlu diperhatikan 

ketika guru menegur peserta yang tidak mengikuti 

istighosah dengan seksama di dalam kelas hendaknya 

menegur dengan teguran yang halus sehingga tidak 

mengganggu siswa lainnya.  

2. Bagi Peserta didik 

Aktivitas peserta didik dalam mengikuti kegiatan 

istighosah yang berbeda-beda memberikan pengaruh 

berbeda pula yang didapat oleh peserta didik dalam 

pembentukan karakternya. Oleh karena itu peserta didik 

hendaknya lebih khusyu’ dan lebih menghayati nilai-nilai 

yang terkandung dalam istighosah sehingga makna 

istighosah akan tersampaikan dengan baik kepada peserta 

didik.  

3. Bagi MTs NU Miftahul Ma’arif Kaliwungu Kudus dan 

orang tua: 

Untuk membentuk karakter peserta didik secara 

maksimal maka perlu adanya kerja sama antara pihak 

madrasah dan orang tua peserta didik. Kerja sama yang baik 

tersebut dimaksudkan agar orang tua turut memperhatikan 

dan membimbing peserta didik ke arah hal yang lebih baik, 

sehingga apa yang menjadi tujuan madrasah dalam 

membentuk karakter peserta didik serta dalam hal 

pendidikan dapat tercapai dengan baik dan sesuai dengan 

apa yang diharapkan karena adanya kerjasama antara kedua 

belah pihak yakni madrasah dan orang tua.  

 

C. Penutup 

Segala puji bagi Allah SWT, akhirnya terselesaikan 

skripsi yang berjudul “Pengaruh Kegiatan Istighosah terhadap 

Pembentukan Karakter Peserta Didik di Mts NU Miftahul 

Ma’arif Kaliwungu Kudus Tahun Ajaran 2018/2019”. Berkat 

taufiq, hidayah, dan inayahNya serta bimbingan dan bantuan 

dari dosen pembimbing, serta bantuan dan bimbingan dari 
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lembaga pendidikan MTs NU Miftahul Ma’arif Kaliwungu 

Kudus akhirnya skripsi dapat penulis selesaikan.  

Sholawat serta salam teruntuk baginda Rosulullah Saw, 

yang telah memberikan pelajaran untuk kita semua bagaimana 

menjadi seorang pendidik dan pelajar yang baik dan diridhoi 

Allah SWT, serta menjadi suri tauladan bagi kita semua. 

Semoga kita semua selalu mengikuti jejaknya.  

Oleh karena itu, penulis mengaharap saran dan kritik 

konstruktif dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. 

Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada semua pihak 

yang telah memberikan bantuan terhadap penyelesaian skripsi 

ini. Semoga amalnya dibalas oleh Allah SWT dengan sebaik-

baiknya balasan.  

Akhirnya, harapan penulis semoga skripsi ini dapat 

bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri dan bagi semua 

pihak yang membutuhkan. Amiin Ya Robbal ‘Alamiin. 


