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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

Temuan yang diperoleh dalam kajian penelitian 

tentang self regulated learning dan pola asuh permisif 

sebagai prediktor prokrastinasi akademik adalah: 

1.  Self regulated learning berpengaruh negatif 

signifikan terhadap prokrastinasi akademik. Hal ini 

dapat diketahui dari hasil uji signifikan parameter 

individual (uji t), seperti tampak pada Tabel 4.9. 

yang menunjukkan nilai t=-9,338 dengan 

signifikansi 0,000 (p<0,05). Artinya apabila skor 

self regulated learning meningkat maka akan 

diikuti oleh menurunnya perilaku prokrastinasi 

akademik.  

2. Pola asuh permisif berpengaruh positif tidak 

signifikan terhadap prokrastinasi akademik. Hal ini 

dapat diketahui dari hasil uji signifikan parameter 

individual (uji t), seperti tampak pada Tabel 4.9. 

yang menunjukkan nilai t= 0,237 dengan 

signifikansi 0,813 (p>0,05). Hal ini bermakna 

apabila skor pola asuh permisif meningkat maka 

akan diikuti oleh meningkatnya perilaku 

prokrastinasi akademik.  
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3. Self regulated learning dan pola asuh permisif 

secara bersama-sama berpengaruh secara 

signifikan terhadap prokrastinasi akademik. Hal ini 

dapat diketahui dari hasil uji F seperti tampak 

pada Tabel 4.10. yang menunjukkan nilai F= 

51,514 dengan signifikansi 0,000 (p< 0,05). 

4. Terdapat perbedaan antara siswa laki-laki dan 

perempuan dalam melakukan prokrastinasi 

akademik, dimana siswa laki-laki lebih sering 

melakukan prokrastinasi akademik dibanding 

perempuan yang ditunjukkan oleh angka rata-rata 

yang dimiliki oleh siswa laki-laki 51,0109 lebih 

tinggi dibandingkan angka rata-rata yang dimiliki 

siswa perempuan yaitu 47,8553, dengan nilai 

signifikansi 0,019 dan 0,021 (p<0,05). 

5.2. Saran 

Untuk menghilangkan perilaku prokrastinasi 

akademik, maka disarankan kepada: 

a. Sekolah 

1. Membantu siswa mengembangkan kemampuan belajar 

mandiri dalam proses pembelajaran dengan melakukan 

pemantauan pada siswa dan membantu memberikan 

rekomendasi strategi yang dapat dilakukan oleh siswa 

dalam mencapai tujuan dalam pembelajaran.  
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2. Diharapkan hasil penelitian ini dapat  menjadi 

sumbangan pemikiran ilmu psikologi untuk  

merancang berbagai metode pembelajaran yang  

mengarahkan siswa pada konsep pengaturan diri 

dalam  pembelajaran. 

b. Siswa 

1. Diharapkan siswa dapat meningkatkan self-regulated 

learning dengan cara menyadari peran dan  tanggung 

jawabnya sebagai siswa yang menentukan kesuksesan 

dirinya baik kini maupun dimasa depan.  

2. Diharapkan siswa dapat  membuat target pencapaian 

yang jelas dan membuat perencanaan yang terstruktur 

kapan untuk memulai dan menyelesaikan tugas dari 

sekolah dengan menetapkan target pencapaian waktu. 

c. Orang Tua 

Orang tua dapat mendorong anak-anak untuk 

mengembangkan keterampilan diri yang mendukung 

kemajuan dalam bidang akademik. Oleh karena itu, 

diharapkan orang tua dapat memfasilitasi pengaturan diri 

pada anak-anak dengan menjadi model yang baik bagi 

anak-anak, dengan menghubungkan pengalaman mereka 

dalam mengelola tanggung jawab dan membuat 

keputusan atau pilihan untuk mencapai tujuan tertentu. 
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d. Peneliti Selanjutnya 

Hasil penelitian ini menunjukkan masih terdapat 

faktor lain yang mempunyai hubungan dengan 

prokrastinasi akademik. Untuk itu kepada peneliti lain  

hendaklah melanjutkan penelitian ini dengan  

mengembangkan variabel-variabel lain sehingga dapat 

terungkap faktor apa saja yang mempunyai hubungan 

dengan prokrastinasi akademik, misalnya variabel konsep 

diri. 

 


