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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan

sebelumnya, dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanan shalat dhuha di MIN 1 kendari dilakuka pada hari jumat

pagi sebelum pembelajaran dimulai dan hari-hari biasanya dilakukan

di dalam kelas, shalat dhuha diprioritaskan untuk kelas 4-5, sebelum

melaksnakan shalat dhuha siswa menghafal surah-surah pendek dan

peroleh hasil fekuensi 65 dari skor perolehan 86-100, sehingga dapat

dikatakan bahwa sebagian besar siswa melaksanakan shalat dhuha

berada pada kategori sangat baik.

2. Pembentukan karakter siswa di MIN 1 Kendari dimulai dari tutur

bahasanya, kedisiplinan dan kejujuran siswa, dan peroleh hasil

fekuensi 52 dari skor perolehan 86-100, sehingga dapat dikatakan

bahwa karakter siswa di MIN 1 Kendari termasuk dalam kategori

sangat baik.

3. Terdapat pengaruh positif dan signifikansi shalat dhuha terhadap

pembentukan karakter siswa dengan r lebih besar dari padar (0.55 ≥ 0.1671) dan uji t signifikansi t ≥ t (6,44≥
1,66055) maka H diterima dan H ditolak artinya terdapat pengaruh

yang positif dan signifikan shalat dhuha terhadap  pembentukan

karakter siswa di MIN 1 Kendari dengan demikin hipotesis awal yang
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menyatakan bahwa pengaruh shalat dhuha terhadap pembentukan

karakter siswa dapat diterima. Berdasarkan perhitungan deteriminasi

(KD) maka diketahui pengaruh shalat dhuha terhadap penbentukan

karakter siswa sebesar 30%   dan 70% dipengaruhi faktor lain yang

tidak diteliti. Seperti di pengaruhi oleh kedisiplinan siswa, kecerdasan

spritual, disiplin belajar.

B. Saran

Diharapkan kepada seluruh siswa MIN 1 Kendari agar senantiasa

membentuk karakternya kearah yang positif entah itu melalui pelaksanaan shalat

dhuha maupun pada kehidupan sehari hari agar menjadi warga berakhlak mulia,

bermoral, bertoleran, bergotong royonng dan berorientasi ilmu pengetahuan dan

teknologi yamg semuanya dijiwai oleh iman dan takwa kepada Tuahan Yang

Maha Esa bedasarkan Pancasila.

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran-saran

sebagai berikut:

1. Kepada pihak MIN 1 Kendari diharapkan untuk selalu

mengembangkan serta meningkatkan inovatifnya dan terus

melaksanakan program kegiatan shalat dhuha, dengan adanya

pelaksanaan shalat dhuha berjamaah setiap hari jumat pagi dan hari-

hari biasanya, sehingga akan dapat menanamkan pada diri peseta didik

dan dapat membentuk karakter siswa untuk lebih baik lagi dan

membiasakan siswa melaksanakan shalat dhuha.
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2. Kepada siswa diharapkan agar selalu menunjukan karakter yang baik

dan sikap yang terpuji dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam

menjalankan perintah Tuhan yang Maha Esa, patuh kepada orang tua

serta menunjukan sikap sopan santun dan perduli terhadap teman.
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