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BAB VI   

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan   

 

Berdasarkan hasil penelitian yang didapat deskripsi data dan 

temuan  yang sudah disjaikan pada bab IV, kesimpulan dari pendidikan 

karakter berbasis pembiasaan dan keteladanan yang ada di Madrasah 

Ibtidaiyah Neg eri 1 kota kediri, dan Madrasah  sebagai berikut :  

 

1. Pendidikan karakter berbasis pembiasaan di Madrasah Ibtidaiyah 

Negeri 1 Kota Kediri terlaksana, seperti pembiasaan setiap pagi guru 

yang menyambut peserta didik, 1) pembiasaan untuk selalu menjaga 

kebersihan, dan apabila melihat sampah untuk segera dibuang ke 

tempat sampah, 2) Baris berbaris didepan klas 3) berdo’a 

4)pembiasaan asmaul husna, 5) pembiasaan membaca Al-Qur’an dan 

surat-surat pendek, serta sholat dhuhur. 

 

Pendidikan karakter berbasis pembiasaan di Madrasah Ibtida’iyah 

Negeri 2 Kota Kediri, pembiasaan yang pertama yaitu 1) menyambut 

peserta didik didepan gerbang, 2) pembiasaan untuk berbaris didepan 

kelas mengecek aribut yang dipakai, 3) membaca do’a dan asmaul 

husna lengkap dengan artinya, 4) hafalan surat-surat pendek dan 

membaca Al-Qur’an untuk kelas atas, 5) Pembiasaan Sholat Dhuha, 6) 

mengambil sampah ketika menemukan sampah jatuh disekolah.  
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2. Pendidikan karakter berbasis keteladanan di Madrasah Ibtida’iyah 

Negeri 1 Kota Kediri daintaranya : 1) pendidikan karakter terintegrasi, 

istighosah bersama, 3) manasik haji, 4) safari romadhon, 5) kunjungan 

ke Badan narkotika nasional. 6) Study tour (pengenalan sejarah) 

 

Pendidikan karakter berbasis keteladanan di Madrasah Ibtida’iyah 

Negeri 2 Kota Kediri diantaranya : 1) parenting (pihak 

madrasah,peserta didik, walimurid), 2) Istighosah bersama, 3) Bazar 

siswa, 4) Bela Negara, 5) aksi solidaritas peduli tanggap bencana, 6) 

manasik haji, 7) pembelajaran terintgrai naik kereta api, dan kek kantor 

Badan narkotika nasional (BNN), 8. Santunan anak yatim, 9) pondok 

romadhon. 10) pengenalan sejarah (study tour) 

 

3. Keberhasilan pendidikan karakter berbasis pembiasaan dan 

keteladanan di Madrasah Ibtida’iyah Negeri 1 Kota Kediri  

Pembiasaan pendidikan karakter yang ada di Madrasah Ibtida’iyah 

Negeri 1 Kota Kediri sudah terlaksana, dan keberhasilan dilihat dari 

taatnya dan takdzimnya peserta didik, mempunyai rasa agamis yang 

kuat,mempunyai jiwa sosial yang tinggi, brtanggung jawab, religius, 

hormat-menghormati, tekun. 

 

Keberhasilan pendidikan karakter berbasi pembiasaan dan keteladanan 

di Madrasah Ibtida’iyah Negeri 2 Kota Kediri.  
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Keberhasilan pendidikan karakter bisa kita lihat dari sikap siswa, sperti 

: mempunyai sifat jujur, toleransi, taat cinta tanah air, religius, 

humanis, peduli lingkungan, peduli sosial, tanggung jawab, mandiri, 

suka bekerja keras.tanggung jawab.  

 

B. Saran  

 

1. Bagi Madrasah : 

Untuk selalu tak henti-hehntinya dalam pembentukan karakter siswa 

melalui pembiasaan-pembiasan, dan juga keteladanan.menciptakan hal-hal 

baru (pembiasaan) untuk mendidik mereka. 

2. Bagi Guru :  

Kepada guru agar lebih dan lebih dalam emningkatkan karakter peserta 

didik, terutama dalam perihal keteladanan.agar proses pendidikan karakter 

lebih bagus lagi. 

3. Bagi masyarakt umum:  

Bisa dijadikan referensi dan agar pendidikan karakter berbasis pembiasaan 

dan keteladanan diperbaiki dengan  lebih baik dari penelitian ini.  

 

 

 


