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BAB V 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan temuan penelitian mengenai tipe prokrastinasi peserta didik, 

dapat dirumuskan kesimpulan sebagai berikut: 

1) Profil umum tipe prokrastinasi peserta didik kelas X SMAN 1 Ciparay 

Tahun Ajaran 2015/2016 yang diwakili oleh 182 peserta didik adalah 

sebagai berikut: Beberapa peserta didik memiliki kombinasi beberapa tipe, 

mayoritas peserta didik kelas X SMAN 1 Ciparay memiliki tipe the dreamer 

paling banyak kemudian secara berurutan jumlah terbanyak setelah the 

dreamer adalah the worrier, the perfectionist, the overdoer, the defier, dan 

the crisis maker. Peserta didik laki-laki mayoritas memiliki tipe 

prokrastinasi the dreamer. Sama halnya seperti peserta didik laki-laki, 

peserta didik perempuan mayoritas memiliki tipe prokrastinasi the dreamer. 

Peserta didik kelas IPA mayoritas memiliki tipe prokrastinasi the dreamer 

Sama halnya seperti peserta didik kelas IPA, peserta didik kelas IPS 

mayoritas memiliki tipe prokrastinasi the dreamer. 

2) Rumusan program terdiri dari rasional atau latar belakang, deskripsi 

kebutuhan, tujuan program, sasaran program, tahapan program, 

pengembangan tema/topik, evaluasi dan tindak lanjut program, serta 

indikator keberhasilan. Isi program terdiri dari tiga tahap utama yaitu: Tahap 

“On Your Mark” atau Tahap Pengenalan Diri; Tahap “Get Set” atau Tahap 

Persiapan; dan Tahap “Go!” atau Tahap Tindakan.  
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5.2. Rekomendasi 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, berikut ini beberapa 

rekomendasi yang diharapkan dapat memberikan masukan yang bermanfaat. 

5.2.1. Bagi Guru Bimbingan dan Konseling 

1) Untuk dapat melaksanakan program bimbingan berbasis teori enam tipe 

prokrastinasi, guru bimbingan dan konseling sebaiknya mempelajarai 

terlebih dahulu tentang teori klasifikasi tipe prokrastinasi dari Linda Sapadin 

serta sumber-sumber lain yang relevan. 

2) Sasaran program dapat ditujukan kepada seluruh peserta didik dari 

berbagai jenjang mulai dari kelas X, XI, XII. 

3) Guru BK dapat mengemas program menjadi lebih menarik dengan 

menyisipkan konten-konten seperti permainan maupun penggunaan media 

interaktif yang relevan dengan prinsip program bimbingan berbasis teori 

enam tipe prokrastinasi. 

5.2.2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

1) Program yang dirumuskan oleh peneliti masih bersifat hipotetik, oleh 

karena itu peneliti selanjutnya direkomendasikan untuk menguji efektifitas 

program bimbingan berbasis teori enam tipe prokrastinasi untuk mereduksi 

prokrastinasi akademik peserta didik. 

2) Pada penelitian, peneliti hanya mengambil subjek penelitian kepada 

peserta didik kelas X SMAN 1 Ciparay, untuk itu peneliti selanjutnya 

direkomendasikan untuk meneliti pada setiap kelas dan jenjang pendidikan 

yang berbeda untuk dapat mengetahui komparasi hasilnya. 

3)  


