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BAB V 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

Pada bab ini diuraikan kesimpulan dan rekomendasi penelitian  

berdasarkan temuan dan pembahasan pada bab sebelumnya. 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian yang telah dilaksanakan maka 

dapat dapat disimpulkan bahwa secara umum tingkat prokrastinasi akademik siswa 

kelas XI SMAN 1 Ngamprah sebelum diberikan strategi self-regulated learning 

berada pada kategori sedang dengan presentase 79% dan 20% pada kategori tinggi. 

Hasil ini berarti bahwa siswa  masih melakukan penundaan pada tugas akademik 

dengan beralih melakukan aktivitas lain yang menyenangkan dan tidak penting, tidak 

bertujuan, dan tidak memperhatikan waktu sehingga pelaku mendapatkan akibat 

negatif atau merasa rugi atas perbuatannya itu. 

Strategi self-regulated learning untuk menurunkan tingkat prokrastinasi 

akademik siswa diberikan dalam tiga tahap; tahap pertama pretest, tahap kedua proses 

treatment yang terdiri dari 6 sesi; 1) Prokrastinasi akademik, 2) self-regulated 

learning, 3) “Goal Setting”, 4) Manajemen waktu, 5) “Self Management”, 6) 

Motivasi serta tahap ketiga posttest. Adapun rumusan strategi self-regulated 

learning pada penelitian ini berdasarkan pada strategi self-regulated learning 

Zimmerman (2002), yang terdiri dari tiga siklus tahapan, yaitu; forethought, 

performance, dan self reflection.  

Rumusan strategi self-regulated learning dalam penelitian ini terbukti 

efektif untuk menurunkan tingkat prokrastinasi akademik siswa kelas XI SMAN 1 

Ngamprah Tahun pelajaran 2015/2016. Artinya tingkat prokrastinasi akademik 

siswa SMAN 1 Ngamprah pada kelompok eksperimen yang diberikan strategi 

self-regulated learning mengalami penurunan yang signifikan apabila 

dibandingkan dengan kelompok kontrol yang tidak diberikan  strategi self-

regulated learning. 

Hal tersebut juga berlaku dalam penurunan setiap aspek prokrastinasi 

akademik siswa yaitu; penundaan untuk memulai maupun menyelesaikan tugas, 
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kesenjangan waktu antara rencana dan kerja aktual, melakukan aktifitas lain yang 

lebih menyenangkan, takut gagal, dan kurang motivasi. 

B. Rekomendasi 

Merujuk pada kesimpulan penelitian di atas, peneliti mengajukan beberapa 

saran sebagai berikut; 

1. Bagi Pendidik 

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa strategi self-regulated learning 

efektif untuk menurunkan tingkat prokrastinasi akademik siswa. Oleh karena itu 

diharapkan para pendidik dapat menerapkan strategi self-regulated learning 

sebagai alternatif pemecahan masalah prokrastinasi akademik. 

2. Para Pelajar 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa prokrastinasi akademik dapat 

diturunkan dengan melakukan strategi self-regulated learning sehingga para 

pelajar disarankan untuk dapat menguasai mengenai proses-proses regulasi diri. 

3. Akademisi dan Peneliti Selanjutnya 

Kepada para akademisi dan peneliti selanjutnya yang akan mengungkap 

masalah prokrastinasi akademik hendaknya menggunakan strategi lain baik itu 

yang menyangkut self-regulated learning pada khususnya maupun strategi yang 

berbeda sehingga dapat menambah alternatif pemecahan masalah yang berkaitan 

dengan prokrastinasi akademik. 

 Selain itu perlu dilakukan pengembangan dan pengujian kembali 

mengenai instrumen prokrastinasi akademik yang lebih luas berdasarkan aspek 

maupun ciri dari prokrastinasi. Karena penelitian ini hanya menggunakan 

beberapa aspek saja dari prokrastinasi akademik. Serta perlu pengembangan lebih 

lanjut dalam hal waktu serta materi pemberian treatment sehingga pelaksanaannya 

menjadi lebih efektif. 

  


