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BAB  V 

SIMPULAN, IMPLIKASI, REKOMENDASI  

DAN KETERBATASAN PENELITIAN 

 

 

Pada Bab V ini, penulis memaparkan simpulan, implikasi, rekomendasi bagi 

penelitian selanjutnya dan keterbatasan penelitian. 

 

5.1  Simpulan Penelitian 

Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan beberapa hal yaitu sebagai 

berikut: 

1. Peserta didik berprestasi akademik rendah memiliki karakteristik sebagai 

berikut: (1) kemampuan regulasi diri dalam belajar yang rendah. Sumber 

motivasi terutama berasal dari regulasi ekstrinsik dan introjected dimana 

bentuk motivasi dalam menampilkan suatu tindakan didasarkan pada 

kepatuhan terhadap tuntutan dari luar atau karena adanya penghargaan atau 

menghindari hukuman dari pihak luar. Adapun kemampuan regulasi 

identified dan intrinsik masih rendah, (2) tingkat efikasi diri akademik yang 

rendah atau bahkan sangat rendah, (3) prestasi akademik yang rendah, dalam 

hal ini pada UTS dan UAS mata pelajaran IPA < 6, (4) keterampilan belajar 

yang belum efektif. 

2. Rumusan program yang dapat membantu peserta didik berprestasi akademik 

rendah dalam meningkatkan regulasi diri dalam belajar, efikasi diri akademik 

dan prestasi akademik adalah berupa program bimbingan akademik tentang 

keterampilan belajar yang dipadukan dengan konseling kelompok. Bimbingan 

akademik tentang keterampilan belajar yang dimaksud  berupa program 

bimbingan dalam meningkatkan keterampilan membaca dengan 

menggunakan metode SQ3R, keterampilan mencatat dengan menggunakan 

metode mind mapping dan keterampilan belajar aktif di dalam kelas. Selain 

program bimbingan akademik tentang keterampilan belajar, peserta didik 
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memerlukan layanan konseling kelompok untuk meningkatkan motivasi 

belajar, membuat tujuan dan rencana belajar, mengubah kebiasaan belajar 

yang buruk, mengatasi kesulitan belajar dan meningkatkan kemampuan 

disiplin dan konsistensi dalam belajar.  

3. Program bimbingan akademik tentang keterampilan belajar yang dipadukan 

dengan konseling kelompok efektif dalam meningkatkan regulasi diri dalam 

belajar peserta didik berprestasi akademik rendah. 

4. Program bimbingan akademik tentang keterampilan belajar yang dipadukan 

dengan konseling kelompok efektif dalam meningkatkan efikasi diri 

akademik peserta didik berprestasi akademik rendah. 

5. Program bimbingan akademik tentang keterampilan belajar yang dipadukan 

dengan konseling kelompok efektif dalam meningkatkan prestasi akademik 

dalam hal ini peningkatan nilai mata pelajaran IPA pada peserta didik 

berprestasi akademik rendah. 

6. Program bimbingan akademik tentang keterampilan belajar yang dipadukan 

dengan konseling kelompok lebih efektif dalam meningkatkan regulasi diri 

dalam belajar pada peserta didik berprestasi akademik rendah dibandingkan 

dengan pemberian bimbingan akademik tentang keterampilan belajar saja. 

7. Program bimbingan akademik tentang keterampilan belajar yang dipadukan 

dengan konseling kelompok lebih efektif dalam meningkatkan efikasi diri 

akademik pada peserta didik berprestasi akademik rendah dibandingkan 

dengan pemberian bimbingan akademik tentang keterampilan belajar saja. 

8. Program bimbingan akademik tentang keterampilan belajar yang dipadukan 

dengan konseling kelompok lebih efektif dalam meningkatkan prestasi 

akademik dalam hal ini peningkatan nilai mata pelajaran IPA  pada peserta 

didik berprestasi akademik rendah dibandingkan dengan pemberian 

bimbingan akademik tentang keterampilan belajar saja. 

 

5.2  Implikasi Penelitian 

Terdapat beberapa implikasi dari hasil penelitian ini yaitu sebagai berikut :  

1. Peserta didik dengan prestasi akademik rendah umumnya memiliki regulasi 

diri dalam belajar yang rendah, efikasi diri akademik yang rendah, motivasi, 
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kebiasaan dan disiplin belajar yang rendah. Oleh karena itu, hasil penelitian ini 

membawa pada pentingnya penerapan program bimbingan akademik tentang 

keterampilan belajar yang dipadukan dengan konseling kelompok di sekolah, 

khususnya  untuk membantu peserta didik dengan prestasi akademik rendah. 

Pada lampiran 1 disertasi ini, penulis menyertakan program secara detail 

meliputi rasional, tujuan, pelaksanaan bimbingan dan tahapan konseling 

kelompok serta evaluasi program. Pada lampiran 2, penulis memaparkan 

satuan layanan bimbingan akademik tentang keterampilan belajar. 

2. Permasalahan peserta didik dengan prestasi akademik yang rendah bukan 

hanya menjadi  tanggung jawab dan perhatian guru mata pelajaran, melainkan 

menjadi tanggung  jawab  bersama antara guru mata pelajaran dan konselor 

sekolah. Diperlukan adanya kerjasama antara guru mata pelajaran yang 

melakukan bantuan kepada peserta didik berupa remediasi konten pelajaran 

dengan konselor sekolah yang melakukan remediasi keterampilan belajar dan 

memberikan layanan konseling untuk meningkatkan motivasi belajar, 

mengubah kebiasaan belajar yang buruk, membuat tujuan dan strategi belajar 

yang efektif, serta meningkatkan disiplin dan konsistensi dalam belajar.  

3. Program bimbingan dan konseling kelompok ini menekankan pada pentingnya 

membangun kebiasaan belajar di rumah dan sekolah. Oleh karena itu, perlu ada 

upaya yang sistematis untuk membangun sinergi antara guru mata pelajaran 

dan konselor di sekolah dengan orang tua di rumah. Sinergi yang baik antara 

sekolah dan rumah, akan membantu peserta didik dalam mengubah kebiasaan 

belajar yang buruk menjadi kebiasaan belajar yang lebih efektif.  

 

5.3  Rekomendasi Penelitian 

Terdapat beberapa rekomendasi yang dapat diberikan untuk penelitian lebih 

lanjut yaitu sebagai berikut : 

1. Program bimbingan dan konseling kelompok ini dilaksanakan selama tiga 

bulan (12 kali pertemuan). Dari hasil analisis penelitian, program ini signifikan 

dalam meningkatkan regulasi diri dalam belajar, efikasi diri akademik, dan 

prestasi akademik peserta didik. Untuk melihat konsistensi perubahan ketiga 
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variabel tersebut pada peserta didik, perlu ada studi lebih lanjut tentang 

dampak jangka panjang dari program ini.  

2. Meskipun pada kelompok KKBKB mengalami peningkatan nilai postes  yang 

signifikan, tetapi prestasi akademik yang sangat baik hanya terjadi pada 

beberapa peserta didik. Ada beberapa peserta didik yang walaupun sudah 

meningkat nilainya, namun masih berada pada tingkat yang kurang dan sedang. 

Oleh karena itu, perlu studi lebih lanjut untuk meningkatkan efektifitas 

program.  

 

5.4  Keterbatasan Penelitian 

Keterbatasan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

1. Jumlah sampel dalam penelitian ini sedikit (27 peserta didik), sehingga  

generalisasi penelitian terbatas hanya pada peserta didik SMP Al Biruni Cerdas 

Mulia yang berprestasi rendah. Oleh karena itu perlu dilakukan studi lanjutan 

pada populasi yang lebih luas.  

2. Berkaitan dengan internal validity, pada penelitian ini masih mungkin terjadi 

ancaman treatment diffusion. Treatment diffusion dapat terjadi bila anggota 

penelitian pada kelompok KKBKB menceritakan perlakuan yang didapatnya 

pada sesi konseling kelompok kepada anggota BKB, yang mungkin dapat 

menyebabkan terpengaruhnya anggota BKB dalam memperbaiki kebiasaan 

belajarnya. Hal ini sulit untuk dihindari mengingat seluruh sampel berada pada 

lingkungan alamiahnya sehari-hari, walaupun selama pelaksanaan eksperimen 

penulis sudah memberikan penekanan kepada setiap anggota penelitian untuk 

tidak menceritakan perlakuan yang didapatnya kepada anggota kelompok yang 

lain.  

 


