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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI, REKOMENDASI  

 

Peneliti akan menguraikan hasil analisis penelitian berupa simpulan, 

implikasi dan rekomendasi terkait hal penting yang dapat dimanfaatkan dari hasil 

penelitian ini. Penguraian ini didasarkan pada temuan penelitian dan pembahasan 

penelitian mengenai peran Organisasi Pramuka dalam membina karakter anti 

korupsi pada siswa. 

 

5.1 Simpulan  

Berdasarkan hasil analisis penelitian, maka peneliti menyimpulkan bahwa 

strategi yang dilakukan Pembina untuk membina nilai-nilai anti korupsi pada siswa 

ialah dengan menyusun perencanaan program kerja atau kegiatan, lalu pelaksanaan 

kegiatan, kemudian pengawasan terhadap jalannya kegiatan. Pada tahap 

penyusunan rencana kegiatan Pembina bekerja sama dengan Pembina Penegak dan 

juga wakasek kesiswaan. Pada pelaksanaan Pembina mengirimkan video dan 

menjelaskan materi secara daring melalui media grup whatsapp pramuka karena 

saat ini pembelajaran dilakukan dengan sistem jarak jauh. Kemudian dalam 

pengawasan jalannya kegiatan pramuka dilakukan oleh kepala sekolah sebagai 

Mabigus 01003-01004, wakasek kesiswaan sebagai orang yang bertanggung jawab 

atas kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan siswa, kemudian oleh koordinator 

ekstrakurikuler yang bertanggung jawab pada kegiatan ekstrakurikuler di SMP 

Kartika XIX-2 Bandung dengan memeriksa kehadiran siswa, terlaksana atau 

tidaknya program kerja, dan memeriksa tugas-tugas.  

Pada kegiatan tersebut ditemukan adanya kendala yang dihadapi dalam 

membina nilai-nilai anti korupsi pada siswa yang terbagi menjadi dua faktor 

kendala yaitu kendala karena faktor internal dan faktor eksternal. Adapun faktor 

internal yang mengakibatkan munculnya kendala tersebut ialah karena kurangnya 

motivasi pada diri seperti (1) sikap tidak percaya diri dan tidak berani; (2) rasa 

bosan; dan (3) kurangnya antusiasme siswa. Adapun faktor eksternal yang 

mengakibatkan munculnya kendala tersebut ialah kurangnya kerja sama dengan 

beberapa pihak dan kendala teknis seperti (1) perilaku siswa tidak dapat diamati 
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secara langsung; (2) pembagian peran yang tidak merata; (3) kurangnya 

keterlibatan guru-guru; (4) kurangnya dukungan dari orang tua; (5) kurangnya 

pemahaman materi (6) kegiatan dilaksanakan secara daring; serta (7) jaringan 

internet yang tidak stabil dan kuota yang tidak memadai. Kemudian beberapa upaya 

yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut ialah bekerjasama 

dengan beberapa pihak untuk terlibat dan mendampingi siswa dalam membina 

nilai-nilai anti korupsi agar nilai-nilai tersebut dapat terbina dengan baik dan 

menyeluruh, seperti (1) bekerja sama dengan kesiswaan; (2) melibatkan guru-guru 

untuk menjadi pembina pramuka; (3) bekerja sama dengan penegak; (4) lebih 

intensif  bekerja sama dengan orang tua, guru BK dan wali kelas. Selain itu 

dilakukan juga upaya (1) menggunakan metode rolling untuk pembagian peran 

siswa; (2) Pembina dan siswa harus lebih aktif; serta (3) rencana kegiatan harus 

disusun secara lebih matang. 

Maka dalam hal ini peran pramuka dalam membina karakter anti korupsi 

pada siswa yaitu melalui peran pembinanya sebagai pelaksana tercapainya tujuan 

pramuka. Pembina berperan dalam menyusun rencana program kerja atau kegiatan, 

kemudian melaksanakan kegiatan pramuka sesuai dengan program kerja dan 

prinsip dasar kepramukaan serta bekerja sama dengan berbagai pihak untuk 

membantu mewujudkan nilai-nilai anti korupsi dapat terbina dengan baik dan 

optimal. Pada kegiatannya nilai-nilai anti korupsi sudah ada dan tersirat dalam 

kegiatan yang dilakukan oleh pramuka seperti kegiatan perkemahan, upacara 

pembukaan dan penutupan setiap diadakan latihan pramuka, Caraka Malam, 

kegiatan sosial berqurban, dan kegiatan lainnya yang tercantum dalam program 

kerja, semuanya telah mencerminkan ada dan tertanamnya nilai-nilai anti korupsi.  

 

5.2 Implikasi 

Berdasarkan hasil dan simpulan penelitian yang telah dipaparkan, peneliti 

berharap adanya implikasi dari penelitian ini terhadap: 

1. Perencanaan dan penyusunan program kerja Pramuka untuk membina karakter 

anti korupsi pada siswa dapat dirancang dengan optimal dan disesuaikan 

dengan kondisi serta kebutuhan siswa sehingga tujuan dari pendidikan 

kepramukaan dan pendidikan anti korupsi dapat tercapai.  
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2. Peran sekolah sebagai salah satu unit dari masyarakat dapat mewujudkan 

masyarakat atau warga sekolah yang anti korup. Sekolah dapat membentuk diri 

dan kepribadian melalui interaksi dan sosialsiasi ditengah proses pendidikan 

yang berlangsung.  

3. Kerja sama atau sinergitas yang solid dan optimal dalam membina karakter anti 

korupsi pada siswa sehingga dapat mengatasi kendala yang ada. Kerja sama 

dari semua pihak akan dapat mengatasi kendala yang ada sehingga proses 

pembinaan dapat berjalan dengan lancar sebagaimana diketahui bersama 

bahwa penanaman dan pembinaan karakter pada siswa penting dilakukan untuk 

membentuk pribadi yang berakhlak baik dan berintegritas. 

 

5.3 Rekomendasi  

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti mengemukakan rekomendasi terkait 

hal penting yang dapat dimanfaatkan oleh beberapa pihak sebagai berikut: 

1. Bagi Sekolah   

Diupayakan sekolah melakukan sinergitas dengan Pramuka secara lebih 

optimal untuk membina nilai-nilai anti korupsi pada siswa khususnya dengan 

guru-guru. Sebagaimana yang sudah diketahui bahwa visi dan misi di sekolah 

ini menonjolkan karakter-karakter baik maka dengan sinergitas tersebut 

diharapkan dapat membantu mewujudkan tercapainya visi dan misi sekolah.  

2. Bagi Pembina Pramuka  

Diupayakan Pembina pramuka lebih maksimal dan optimal dalam membuat 

rencana kegiatan untuk membina nilai-nilai anti korupsi pada siswa dan 

melakukan peranya sebagai pembina. Hal tersebut bermaksud agar pembina 

dapat menjadi teladan dan motivator bagi siswa untuk membangun dan 

membentuk kepribadian siswa menjadi lebih baik dalam hidupnya.  

3. Bagi Orang Tua Siswa  

Diupayakan orang tua siswa untuk melakukan pembinaan juga di lingkungan 

keluarga dengan caranya masing-masing agar siswa dapat 

mengimplementasikan nilai-nilai baik secara menyeluruh. Hal ini 

dimaksudkan agar siswa sadar bahwa berkelakuan baik bukan hanya karena 
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kewajiban di sekolah tetapi di lingkungannya juga. Peran orang tua atau 

keluarga dapat membentuk kepribadian siswa untuk menjalani kehidupannya.  

4. Bagi Peneliti Selanjutnya  

Diupayakan agar melengkapi penelitian dengan (1) melakukan observasi 

secara langsung pada kegiatan pramuka dengan jangka waktu tertentu; (2) 

melakukan penelitian dengan ikut berperan serta dalam kegiatan pramuka; dan 

(3) melakukan penelitian mengenai pengetahuan anti korupsi pada partisipan 

di tempat penelitian yang dipilih.  
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