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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Pada bab ini, akan dijelaskan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian 

yang dilakukan oleh peneliti dan saran diajukan untuk peneltian berikutnya. 

A. KESIMPULAN  

Berdasarkan hasil temuan dan pembahasan data yang telah dijelaskan 

sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa: 

1. Terdapat pengaruh positif yang signifikkan antara self-regulated learning 

terhadap prestasi belajar siswa akselerasi dan siswa reguler. 

2. Terdapat pengaruh negatif dan tidak signifikkan antara stres akademik 

terhadap prestasi belajar siswa akslerasi dan siswa reguler. 

3. Terdapat pengaruh yang signifikkan antara self-regulated learning dan 

stres akademik terhadap prestasi belajar siswa akselerasi dan siswa 

reguler. 

4. Terdapat perbedaan yang signifikkan antara self-regulated learning siswa 

akselerasi dan siswa reguler. 

5. Tidak terdapat perbedaan yang signifikkan antara stres akademik siswa 

akselerasi dan siswa reguler. 

6. Terdapat perbedaan yang signifikkan antara prestasi belajar siswa 

akselerasi dan siswa reguler. 

 

B. SARAN DAN REKOMENDASI 

Berikut merupakan saran yang direkomendasikan bagi penelitian 

selanjutnya antara lain:  

1. Bagi Instansi Pendidikan  

a. Dengan memberikan metode pengajaran yang tepat dapat bermanfaat 

untuk mengidentifikasi agar setiap siswa mampu menjadi seorang 

pembelajar yang mandiri atau self-regulated learner.  
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b. Para pendidik diharapkan mampu memfasilitasi kebutuhan belajar 

siswa secara fisik dan psikologis untuk menunjang performa 

akademiknya di sekolah, sehingga stres akademik yang dialami oleh 

siswa dapat dikelola dengan baik. 

c. Hasil penelitian menunjukkan bahwa siswa akselerasi memiliki self-

regulated learning yang lebih tinggi dan cenderung tidak mengalami 

stres akademik. Oleh sebab itu, program akselerasi bisa dapat terus 

dilanjutkan. 

2. Bagi Penelitian Selanjutnya  

a. Salah satu hasil yang ditujukkan dalam penelitian ini bahwa self-

regulated learning bisa memprediksi hasil prestasi belajar, maka untuk 

penelitian selanjutnya mampu mengidentifikasi variabel lain yang dapat 

mempengaruhi self-regulated learning. 

b. Penelitian selanjutnya diharapkan mampu menjelaskan variabel-variabel 

prediktor lainnya seperti status sosioekonomi, pekerjaan orang tua, 

kuantitas siswa belajar, gaya belajar atau variabel moderator lain yang 

dapat mempengaruhi variabel yang diteliti. 

c. Untuk penelitian selanjutnya hendaknya peneliti menambah variabel 

lain guna memperkaya hasil penelitian pada bidang yang diteliti, 

seperti faktor-faktor psikologis lain yang dapat mempengaruhi prestasi 

belajar, misalnya self-efficacy akademik, orientasi masa depan, dan 

sebagainya. 

d. Penelitian selanjutnya diharapkan agar dapat membahas secara 

mendalam mengenai kelompok siswa reguler dari sisi karakteristik, 

masalah psikologis dan sebagainya. 

e. Instrumen yang digunakan pada penelitian selanjutnya diharapkan 

dapat disesuaikan kembali sesuai dengan kebutuhan responden dan 

peneliti harus mampu untuk melihat karakteristik responden terutama 

remaja. 

 


