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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI 

5.1 Simpulan 

Pada penelitian ini, peneliti membuat dua simpulan yaitu simpulan umum 

dan simpulan khusus, simpulan umum adalah simpulan yang mencakup semua 

pembahasan dari seluruh rumusan masalah. Sementara simpulan khusus adalah 

simpulan yang mencakup setiap rumusan masalah dari penelitian  

5.1.1 Simpulan Umum 

Secara umum implementasi Pendidikan anti korupsi berbasis model 

problem based learning melalui film ‘sebelum pagi terulang Kembali’ dalam 

pembentukan karakter kejujuran siswa di Sekolah Menengah Pertama Dharma 

Kartini sudah di laksanakan dengan baik dan cukup optimal untuk digunakan. 

Proses Perencanaan dilakukan dengan cara mengidentifikasi masalah terlebih 

dahulu dalam film kemudian di sesuaikan dengan Kompetensi Inti dan Kompetensi 

Dasar serta di integarsikan dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). 

Dalam pelaksanaannya, seorang murid akan diberikan terlebih dahulu konsep dasar 

terkait pematerian, kemudian dilakukan penayangan film sebagai pembelajaran 

mandiri dan sebagai sumber informasi para siswa dan terakhir siswa berdiskusi 

untuk memecahkan masalah dalam film tersebut. dalam proses pelaksanaan ini 

tentu saja tidak selalu berjalan dengan lancar, dalam pelaksanaan ini terdapat 

kendala dan upaya yang di lakukan oleh guru. salah satu kendala yang ada yaitu 

sarana dan prasarana yang kurang memadai, sehingga perlu adanya persiapan lebih 

dari jauh jauh hari untuk proses pembelajaran yang optimal. Adapun upaya yang 

dilakukan adalah dengan berbagai persiapan yang memadai dengan mengunduh 

terlebih dahulu sumber atau film yang akan dijadikan media. Selain data berupa 

wawancara, peneliti juga menelaah melalui data observasi yang didapat dari guru 

IPS SMP Dharma Kartini ini dikatakan sangat baik dengan persentase sebesar 88% 

atau sangat baik. Dari hal tersebut dapat dijelaskan bahwa sekitar 88% siswa selama 

pembelajaran dengan model problem based learning dengan media film sudah 

menunjukan sikap-sikap dan perilaku yang mencerminkan perilaku antikorupsi 

terutama dalam karakter kejujuran di lingkungan sekolah juga dalam pembelajaran. 
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5.1.2 Simpulan Khusus 

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan dari rumusan masalah yang 

di usung dalam penelitian ini, maka didaptkan kesimpulan khusus berdasarkan 

rumusan masalah, yaitu sebagai berikut : 

a) Proses perencanaan model Problem Based Learning dengan media film 

dalam menumbuhkan nilai anti korupsi “Kejujuran” siswa kelas VIII-D 

SMP Dharma Kartini ini sudah di lakukan dengan baik. dengan melalui 

beberapa tahapan, yaitu Menentukan Model dan Tujuan Pembelajaran, 

Media pembelajaran, dan Proses Pembelajaran Dengan Model dan Media 

yang Sudah Ditetapkan. 

b) Pelaksanaan model Problem Based Learning dengan media film dalam 

menumbuhkan nilai anti korupsi “Kejujuran” siswa kelas VIII di SMP 

Dharma Kartini dilaksanakan cukup baik dengan melakukan Orientasi 

Siswa pada Masalah terlebih dahulu, Mengorganisasi Siswa untuk Belajar, 

Membimbing Penyelidikan Individual dan Kelompok, Mengembangkan, 

Menyajikan Hasil Karya, Menganalisis dan Mengevaluasi Proses 

Pemecahan Masalah  

a. Faktor kendala dan upaya yang di lakukan ketika mengimplementasikan 

model Problem Based Learning dengan media film dalam menumbuhkan 

karakter kejujuran siswa kelas VIII di Smp Dharma Kartini ini sudah di 

lakukan dengan baik dalam prosesnya, dimana dalam proses pembelajaran 

tentunya tidak selalu lancar dan baik dalam prosesnya, didalamnya tentunya 

akan terdapat kendala yang dimana dalam kendala tersebut terdapat 

berbagai faktor, faktor tersebut bisa dari faktor diri sendiri (faktor internal) 

ataupun faktor dari luar (faktor eksternal). Faktor internal dan eksternal) 

yang ada selama proses pembelajaran dan di luar pembelajaran. Adapun 

Faktor Diri Sendiri (Faktor Internal) seperti Faktor Jasmani yang 

berpengaruh terhadap proses pembelajaran seorang siswa, karena proses 

belajar seseorang akan terganggu jika kesehatan seseorang juga terganggu, 

selanjutnya Faktor Kelelahan, Kelelahan pada siswa terjadi karena 

banyaknya aktivitas pada siswa, seharusnya kelelahan ini dihindari dalam 

belajar dengan cara mengatur jadwal dengan baik sehingga belajar bisa lebih 
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optimal. Sedangkan faktor Luar (Faktor Eksternal) seperti : Faktor Keluarga 

yang merupakan salah satu faktor yang sangat mempengaruhi dalam belajar 

karena seseorang yang belajar akan menerima pengaruh dari keluarga 

berupa cara orang tua mendidik, hubungan antara anggota keluarga, suasana 

didalam keluaga serta keadaan ekonomi keluarga. Selanjutnya Faktor 

Sekolah Seseorang yang belajar akan menerima pengaruh dari sekolah, 

pengaruh yang disebabkan mencakup metode mengajar, kurikulum, 

hubungan antara pengajar dan pelajar, hubungan antar siswa, pelajaran, 

standar pelajaran, peraturan sekolah,  metode belajar yang diterapkan serta 

sarana dan prasarana yang kurang memadai di sekolah. Dan yang terakhir 

Faktor Lingkungan, Kehidupan masyarakat disekitar seseorang/pelajar juga 

berpengaruh terhadap belajar seseorang, pengaruh itu terjadi karena 

keberadaan seseorang/pelajar dalam masyarakat yang saling berinteraksi 

Adapun upaya yang di lakukan oleh guru adalah yang pertama yaitu 

menyiapkan psikis siswa sebelum pembelajaran dimulai lalu menyiapkan 

media pembelajaran, seorang guru harus menyiapkannya dengan persiapan 

yang matang, dan Selanjutnya, suasana kelas dapat dibuat lebih senang 

dengan membuat skenario pembelajaran yang menyenangkan. 

5.2 Implikasi dan Rekomendasi 

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka memunculkan suatu implikasi dan 

rekomendasi yang bertujuan menyempurnakan atau memaksimalkan implementasi 

Pendidikan anti korupsi berbasis model problem based learning melalui media film 

dalam menumbuhkan karakter kejujuran siswa. 

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka memunculkan suatu implikasi dan 

rekomendasi yang bertujuan menyempurnakan atau memaksimalkan implementasi 

Pendidikan anti korupsi berbasis model problem based learning melalui media film 

dalam menumbuhkan karakter kejujuran siswa. 

a) Implikasi dari penelitian ini yaitu penggunaan model problem based 

learning dengan media film dapat digunakan sebagai sebuah solusi 

alternatif pembelajaran dalam menumbuhkan karakter anti korupsi terutama 

karakter ‘kejujuran’. dengan menggunakan model problem based learning 



83 
 

 
Tri Adi Setiawan, 2022 
IMPLEMENTASI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI BERBASIS MODEL PROBLEM BASED LEARNING 
MELALUI FILM “SEBELUM PAGI TERULANG KEMBALI” 

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

melalui media film ini penguatan nilai - nilai antikorupsi pada siswa terlihat 

dengan jelas dimana siswa ketika berpendapat tidak asal- asalan tetapi 

dengan apa yang ia pahami dan ketahui selain itu siswa semakin terbuka 

kepada guru dan siswa menjadi takut dalam mencontek serta meniru tugas 

milik teman. 

b) Rekomendasi: 

1) Bagi para murid, rekomendasi yang peneliti sampaikan yaitu lebih 

mempelajari  media yang guru berikan khusunya dalam penanaman 

nilai antikorupsi agar lebih didalami kemudian diterapkan lalu 

menjadi sebuah kebiasaan yang nantinya akan terbiasa untuk 

dilakukan, untuk di lingkungan sekolah juga untuk sehari - hari. 

2) Bagi guru Pendidikan IPS, penelitian ini diharapkan dapat menjadi 

salah satu inovasi dalam media pembelajaran IPS untuk merangsang 

keterampilan kognitif, psikomotorik, dan dalam menumbuhkan 

sikap anti korupsi pada siswa. karena penggunan model 

pembelajaran yang sesuai dapat memperbaiki permasalahan yang 

ada pada siswa terutama pada pembelajaran IPS. 

3) Bagi SMP Dharma Kartini, penggunaan model pembelajaran yang 

variatif dan efektif pada pembelajaran IPS. Diharapkan model 

problem based learning dengan media film dapat menjadi salah satu 

upaya dalam meningkatkan keterampilan yang menjadi bekal 

peserta didik di era abad 21 yang dituntut untuk dapat beradaptasi 

secara cepat menjadi salah satu cita-cita dalam dunia pendidikan. 

Dalam hal ini, sekolah sebagai salah satu lembaga pendidikan yang 

memiliki peran penting untuk merealisasikan cita-cita pendidikan 

yaitu sebagai fasilitator terciptanya lingkungan belajar yang 

memadai. Apabila tercipta lingkungan belajar tersebut, tentunya 

pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran yang 

bervariatif dapat dilaksanakan sesuai dengan harapan dan cita-cita 

pendidikan. 

 



84 
 

 
Tri Adi Setiawan, 2022 
IMPLEMENTASI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI BERBASIS MODEL PROBLEM BASED LEARNING 
MELALUI FILM “SEBELUM PAGI TERULANG KEMBALI” 

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

4) Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

kontribusi dan solusi dari berbagai permasalahan yang terjadi di 

dalam dunia pendidikan di Indonesia. Penelitian ini juga menjadi 

bekal bagi peneliti untuk dapat mengimplementasikan pembelajaran 

berbasis nilai – nilai antikorupsi dan media film untuk dapat 

menumbuhkan karakter kejujuran peserta didik. 

5) Bagi peneliti selanjutnya, rekomendasi yang peneliti sampaikan bagi 

peneliti selanjutnya ialah lebih diperdalam terkait masalah yang 

akan dibahas dan lebih diperluas dalam pembahasannya. Selain itu 

juga lebih baik dilakukan penelitian jangka panjang, agar hasil yang 

didapatkan bisa lebih baik dan signifikan. 

 


