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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian yang peneliti lakukan tentang 

internalisasi pendidikan karakter peserta didik melalui kegiatan keagamaan di 

MI Nurul Islam Mirigambar Sumbergempol Tulungagung, dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Internalisasi pendidikan karakter peserta didik melalui kegiatan 

keagamaan Sholat Dhuha di MI Nurul Islam Mirigambar Sumbergempol 

Tulungagung dimulai dengan membiasakan peserta didik melaksanakan 

Sholat Dhuha di sekolah setiap pagi sebelum pelajaran dimulai agar 

peserta didik lebih tenang serta membuka hati peserta didik dalam 

belajar, dan fikiran peserta didik lebih bisa berkonsentrasi saat menerima 

pelajaran. Pelaksanaan Sholat Dhuha membentuk karakter peserta didik 

yang berupa kemandirian saat peserta didik melakukan kegiatan Sholat 

Dhuha serta kegiatan lainnya, kedisiplinan mejalankan tata tetertib di 

sekolah, toleransi terhadap sesama dan keberkahan peserta didik 

menunaikan Sholat Dhuha menanamkan keimanan yang kuat. 

2. Internalisasi pendidikan karakter peserta didik melalui kegiatan 

keagamaan tahfidzul al-Qur’an di MI Nurul Islam Mirigambar 

Sumbergempol Tulungagung dimulai dengan pembiasaan tahfidzul al-

Qur’an bersama ustadz dan ustadzah, dengan kegiatan tahfidzul al-
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Qur’an menumbuhkan rasa cinta kepada al-Qur’an dan keinginan untuk 

menghafalkan al-Qur’an. Pelaksanaan tahfidzul al-Qur’an membentuk 

karakter peserta didik yang berupa percaya diri, memilik rasa cinta 

kepada al-Qur’an, tertib, disiplin dan toleransi terhadap sesama.  

3. Internalisasi pendidikan karakter peserta didik melalui kegiatan 

keagamaan ratib al haddad di MI Nurul Islam Mirigambar 

Sumbergempol Tulungagung ratib al haddad berupa bacaan dzikir untuk 

mendekatkan diri kepada Allah Swt, dengan kegiatan ratib al haddad 

peserta didik mengenal dzikir dan menjadikan siswa lebih tenang dan 

konsentrasi saat belajar. Kegiatan ratib al haddad dilaksanakan di 

sekolah untuk membentuk karakter yang berupa tertib, disiplin, percaya 

diri, perilaku sosial menyayangi serta menghormati guru dan terhadap 

perbedaan teman toleransi kepada sesama.  

 

B. Saran 

1. Bagi Kepala sekolah MI Nurul Islam Mirigambar Sumbergempol 

Tulungagung hendaknya lebih memperhatikan peserta didik dalam 

menanamkan nilai karakter dan memberikan fasilitas untuk menunjang 

keberlangsungan kegiatan keagamaan agar lebih maksimal dalam 

pelaksanaannya serta tertanamnya pendidikan karakter kepada peserta 

didik lebih bermakna untuk masa depan. 

2. Bagi Guru MI Nurul Islam Mirigambar Sumbergempol Tulungagung 

diharapkan sabar membimbing peserta didik di setiap kegiatan keagamaan 
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yang dijalankan sehingga dari hasil kegiatan keagamaan mewujudkan 

tujuan dari pendidikan karakter yaitu terbentuknya karakter yang baik dan 

menjadi bekal untuk bersosialisasi dengan lingkungan. 

3. Bagi peneliti yang akan datang diharapkan dapat melakukan penelitian 

lebih mendalam serta sebagi tambahan referensi pada penelitian 

selanjutnya dapat melakukan penelitian yang lebih sempurna terutama 

mengenai internalisasi pendidikan karakter peserta didik melalui kegiatan 

keagamaan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


