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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI 

 

Pada bab V ini berisikan simpulan terhadap penelitian yang telah 

dilaksanakan di kelas VIII C SMP Negeri 26 Bandung serta terdapat juga 

implikasi dan rekomendasi yang dapat dijadikan sebagai masukan pihak sekolah, 

guru, peserta didik dan juga bagi peneliti selanjutnya terkait dengan penggunaan 

media poster dalam mengurangi perilaku vandalisme peserta didik dalam 

pembelajaran IPS. 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan pada hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terkait 

dengan penggunaan media poster dalam mengurangi perilaku vandalisme peserta 

didik pada pembelajaran IPS di kelas VIII C SMP Negeri 26 Bandung didapatkan 

simpulan sebagai berikut : 

1. Perencanaan dalam penelitian penggunaan media poster dalam mengurangi 

perilaku vandalisme yang dibuat sudah cukup baik. Persiapan dalam rencana 

pelaksanaan pembelajaran (RPP)  yang dibuat sesuai dengan fokus penelitian 

yakni mengenai perilaku vandalisme. Pemilihan SK dan KD yang ada pada 

RPP disesuaikan juga dengan permasalahan yang diteliti sehingga dalam 

proses penelitian berjalan dengan lancar. Penggunaan satu standar kompetensi 

dan tiga kompetensi dasar disesuaikan pula dengan ketentuan yang berlaku. 

Adapun dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) tersebut berisikan 

SK, KD, indikator pembelajaran, tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, 

metode pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, sumber dan media 

pembelajaran, serta penilaian tugasPada setiap siklusnya perencanaan 

mengalami peningkatan, pada siklus I perencanaan berada pada nilai presentase 

75 % dengan kategori “Baik”, pada siklus II perencanaan berada pada nilai 

presentase 85 %, dan pada siklus III perencanaan berada pada nilai presentase 

95 %.  

Dapat diketahui bahwa pada setiap siklusnya terdapat peningkatan 10 % 

baik itu dari siklus I ke siklus II, maupun siklus II ke siklus III. Rencana 
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Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang dibuat tidak terlepas dari arahan dan 

bimbingan dari guru mitra yang membantu penelitian agar disusun sesuai 

dengan ketentuan dan mendapatkan hasil yang diinginkan. Selain menyusun 

RPP direncanakan juga permainan untuk lebih memotivasi dan memunculkan 

antusias dari peserta didik. Peneliti juga menyiapkan lembar observasi yang 

dipergunakan dalam penelitian ini sehingga didapatkan data maupun informasi 

yang lebih banyak dan akurat. 

2. Pelaksanaan tindakan pada setiap siklusnya dalam penelitian ini dilakukan 

dengan cukup baik dan lancar. Pada penelitian ini dilakukan dalam tiga siklus 

dimana setiapnya terdapat dua tindakan. Pada setiap siklus tindakan pertama 

yang dilakukan adalah pemberian stimulus serta materi yang akan 

dipergunakan pada pemberian tugas penelitian. Sementara itu pada tindakan 

kedua dilakukan praktek dalam pembuatan produk berupa poster yang 

didalamnya berkaitan dengan materi yang ada pada tindakan pertama. Pada 

penilaian terhadap perilaku vandalisme peserta didik terjadi peningkatan  pada 

setiap siklusnya dimana pada setiap siklus peserta didik yang melakukan 

perilaku vandalisme berkurang. Adapun penilaian secara presentase pada siklus 

I dikategorikan “Cukup” dengan nilai 47,62 %, pada siklus II dikategorikan 

“Baik” dengan nilai 80,95 %, dan pada siklus III di kategorikan “Baik” dengan 

nilai 90,47 %. Sementara ini dalam pelaksanaan guru mengajarpun mengalami 

peningkatan pada setiap siklusnya. 

Pada setiap siklusnya penampilan guru dalam mengajar dikelas menjadi 

lebih baik. Terbukti dengan adanya peningkatan penilaian secara signifikan, 

pada siklus I sebesar 66,70 % dengan kategori “Baik”, siklus II sebesar 76,92 

% dengan kategori “Baik”, dan pada siklus III sebesar 93,33 % dengan kategori 

“Baik”. Dalam setiap siklusnya tidak hanya dipergunakan satu metode saja 

namun dipergunakan juga permainan yang memunculkan motivasi serta 

antusias belajar dari peserta didik. Pada siklus I dipergunakan metode ceramah 

interaktif serta diadakan diskusi kelompok dimana dalam diskusi itu kelompok 

harus bekerjasama untuk mengerjakan tugas sebaik mungkin dan menjadi 

kelompok terbaik. Pada siklus II digunakan metode ceramah interaktif dan juga 
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permainan talking stick. Sedangkan pada siklus III digunakan metode cerah 

interaktif dan juga pemberian soal secara kelompok. 

 

3. Refleksi dilakukan pada setiap siklusnya untuk mengetahui dan memperbaiki 

kekurangan maupun kendala yang terjadi sehingga tidak terjadi lagi pada siklus 

selanjutnya. Dengan adanya refleksi akan memudahkan dalam mengetahui 

kendala yang dihadapi dan harus diperbaiki menjadi lebih baik lagi. Adapun 

kendala yang dihadapi pada penelitian ini adalah pengelolaan dan 

pengkondisian kelas yang belum terkuasai, kuranganya motivasi dan antusias 

peserta didik dalam mengikuti pembelajaran, peserta didik yang secara terang-

terangan melakukan perilaku vandalisme ketika proses pembelajaran 

berlangsung, peserta didik merasa bahwa perilaku vandalisme merupakan 

perilaku yang wajar dan bukan perilaku negatif, serta peserta didik 

menganggap sepele terhadap tugas yang diberikan karena mereka tidak tertarik.  

Kebanyakan kendala muncul pada siklus I, kemudian dengan dilakukannya 

refleksi kendala-kendala tersebut dapat diperbaiki sehingga tidak terjadi 

kembali.  

Adapun refleksi dan evaluasi yang dilakukan pada siklus I peneliti 

melakukan pengkondisian dan persiapan yang lebih matang lagi sebelum 

proses pembelajaran dimulai, peneliti menggunakan metode, permainan 

maupun reward untuk memunculkan antuasiasme dan motivasi peserta didik 

dalam proses pembelajaran, peneliti tidak bosan menyampaikan dan 

menstimulus peserta didik untuk tidak melakukan perilaku vandalisme, peneliti 

membuat tugas yang semenarik mungkin sehingga peserta didik tidak 

menganggap sepele. 

4. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan media poster dalam 

mengurangi perilaku vandalisme peserta didik efektif digunakan di kelas VIII 

C. Penggunaan media poster dalam mengurangi perilaku vandalisme dapat 

berpengaruh untuh mengalihkan perhatian peserta didik. Pada setiap siklusnya 

perilaku vandalisme yang dilakukan peserta didik berkurang. Dapat diketahui 

bahwa pada siklus I penilaian perilaku vandalisme peserta didik dikategorikan 

“Cukup” dengan nilai presentase 47,62 %, dan pada siklus II penilaian perilaku 
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vandalisme peserta didik dikategorikan menjadi “Baik” dengan nilai presentase 

80,95 %. Pada siklus III penilaian perilaku vandalisme peserta didik masih 

dikategorikan “Baik” dengan nilai presentase 90,47 %. Pada siklus II mulai 

terlihat  bahwa peserta didik mulai memiliki antusiasme dan motivasi dalam 

proses pembelajaran. Pada siklus III peserta didik menyadari bahwa perilaku 

vandalisme yang dilakukan oleh mereka terutama pada saat proses kegiatan 

pemebelajaran berlangsung merupakan perilaku yang salah dan diubah. 

Motivasi serta antusiasme peserta didik ikut meningkat dalam pembelajaran di 

kelas baik itu pada saat proses pemberian materi maupun pada saat guru 

memberikan tugas.  

 

B. Implikasi 

Implikasi penelitian ini terhadap pembelajaran IPS setelah dilakukannya 

pembelajaran dengan menggunakan media poster peserta didik lebih termotivasi 

dan berantusias dalam mengikuti pelajaran IPS di kelas terutama pada saat guru 

memberikan materi pembelajaran peserta didik memperhatikan. Kemudian dalam 

kegiatan pembelajaran di kelas tidak lagi terpusat kepada guru, namun peserta 

didik lebih aktif dalam dan guru menjadi fasilitator pembelajaran di kelas. 

Pembelajaran dengan menggunakan media poster juga meningkatkan kreativitas 

yang dimiliki peserta didik dalam mengekspresikan apa yang dirasakannya. 

Penggunaan media poster juga membuat peserta didik tidak bosan dengan 

penugasan yang didalamnya hanya memuat teori maupun pendapat saja, namun 

juga memberikan media kepada peserta didik untuk menunjukkan kreativitas serta 

imajinasi yang dimilikinya.  

Penggunaan media poster juga membantu peserta didik yang memiliki 

perilaku vandalisme dalam dirinya dengan adanya media yang sesuai dan 

berkaitan dengan hal yang peserta didik lakukan. Media poster menjadi salah satu 

media bagi peserta didik dalam mengurangi perilaku vandalisme dalam dirinya. 

Peserta didik menjadi peduli terhadap kebersihan lingkungannya terutama 

lingkungan kelas. Peserta didik juga menyadari bahwa mereka harus menjaga 

lingkungan mereka agar menjadi lingkungan yang bersih dan tidak terlihat 

kumuh. 
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C. Rekomendasi 

Berdasarkan kepada hasil penelitian yang telah dilaksanakan oleh peneliti 

dengan menggunakan media poster dalam mengurangi perilaku vandalisme 

peserta didik pada pembelajaran IPS terdapat beberapa poin yang 

direkomendasikan dari peneliti kepada berbagai pihak antara lain sebagai berikut : 

 

1. Bagi Sekolah 

Bagi sekolah diharapkan sekolah dapat mendukung dan membantu dalam 

mengatasi permasalahan perilaku vandalisme yang dilakukan oleh peserta didik 

terutama di lingkungan sekolah terutama pada saat proses pembelajaran di 

kelas sedang berlangsung. Sekolah harus memperhatikan perilaku vandalisme 

yang dilakukan peserta didik tersebut karena apabila peserta didik dibiarkan 

begitu saja tanpa adanya usaha untuk menghilangkan perilaku tersebut maka 

perilaku vandalisme yang dilakukan oleh peserta didik tersebut pada akhirnya 

akan menjadi sebuah kebiasaan yang dilakuakn dilingkungan masyarakat dan 

dimasa yang akan datang. Sekolah sebagai salah satu lembaga bagi peserta 

didik untuk dapat mengarahkan peserta didik kepada hal yang lebih bermafaat 

dan juga mengembangkan kreativitas dari peserta didik baik itu dalam bdiang 

akademik maupun non-akademik. 

2. Bagi Guru 

Bagi guru peneliti berharap agar terus mengembangkan metode, model 

maupun media yang kreatif dan inovatif untuk digunakan pada saat proses 

pembelajaran terutama dalam pembelajaran IPS. Pengembangan tersebut pada 

akhirnya akan berpengaruh terhadap motivasi dan antusiasme peserta didik 

dalam mengikuti proses kegiatan pembelajaran di kelas terutama pada saat 

guru menyampaikan materi peserta didik akan mengikuti dan menyukainya. 

Guru juga harus lebih memperhatikan perilaku peserta didik yang mengarah 

kepada perilaku negatif, dalam hal ini adalah perilaku vandalisme. Guru harus 

mampu mengurangi bahkan menghilangkan perilaku tersebutd an 

mengalihkannya kepada hal yang lebih positif. Penggunaan media poster dapat 

digunakan oleh guru dalam penugasan, agar peserta didik tidak bosan dengan 
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tugas yang lebih kepada teks saja tanpa menampung ekspresi maupun 

kemampuan imajinasi dari peserta didik. 

3. Bagi Peserta Didik 

Bagi peserta didik peneliti berharap agar mampu menghilangkan 

kebiasaan perilaku vandalisme yang mereka lakukan di kelas. Peserta didik 

harus mampu mengekspresikan ide maupun imajinasi yang mereka miliki 

kepada bentuk yang lebih bermanfaat tanpa harus mengganggu atau merusak 

lingkungan di sekitarnya. Peserta didik juga dapat tetap memiliki antusias dan 

motivasi dalam mengikuti peoses pembelajaran di kelas namun juga tanpa ragu 

menunjukkan kreativitas yang dimiliki oleh mereka yang dituangkan dalam 

bentuk tugas-tugas yang mereka kerjakan. Dengan mengarahkannya perilaku 

vandalisme mereka yang merusak keindahan atau kebersihan suatu sarana 

maupun prasarana yanga ada di lingkungannya dalam hal ini adalah lingkungan 

kelasnya yang terlihat menjadi kumuh dan kotor, diharapkan peserta didik 

dapat ikut menjaga dan memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada di 

lingkungan sekolah dengan bijak. 

4. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat mencari media maupun 

metode lainnya untuk mengatasi perilaku vandalisme yang dilakukan oleh 

peserta didik. Perlu adanya upaya maupun cara lainnya untuk dapat 

mengurangi serta mengarahkan perilaku vandalisme yang dilakukan peserta 

didik yakni mencorat coret sarana maupun prasarana yang ada di lingkungan 

sekolah terutama kelas. Diharapkan dengan adanya media maupun metode lain, 

peserta didik tetap dapat dengan bebas mengekspresikan perasanaan, ide 

maupun imajinasi mereka tanpa harus merusak maupun mengganggu apa yang 

ada di sekitarnya. 


