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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan 

pada bab sebelumnya mengenai Strategi Bimbingan Orangtua Dalam 

Mengahadapi Prokrastinasi Akademik Siswa Selama Masa Pandemi di MTsN 1 

Konawe, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut: 

5.1.1 Gambaran perilaku prokrastinasi yang ditunjukkan siswa MTsN 1 

Konawe diantaranya 1) melakukan aktivitas yang lebih 

menyenangkan yang ditunjukkan dengan lebih senang  

menghabiskan waktu yang lama untuk bermain game online, 

mengakses media social, dan bermain bersama teman. 2) Belajar dan 

mengerjakan tugas saat akan mendekati deadline. 

5.1.2 Perilaku prokrastinasi akademik yang terjadi pada siswa di MTsN 1 

Konawe disebabkan oleh faktor internal yang terdiri dari kondisi 

fisik dan kondisi psikologis, serta faktor eksternal yaitu kondisi 

lingkungan sosial. Faktor-faktor tersebut diantaranya adalah: pada 

faktor internal terdiri dari kondisi badan yang kurang fit, 

kelelahan/fatigue, regulasi diri yang rendah, perfeksionisme. Faktor 

internal terdiri dari pengaruh teman sebaya, cara guru mengajar, dan 

pengaturan jadwal akademik, kuota internet yang telah habis  dan 

keadaan sinyal internet yang mengalami gangguan. 

5.1.3 Strategi bimbingan yang diterapkan oleh orangtua dalam 

mengahadapi prokrastinasi akademik siswa diantaranya pengawasan, 
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mengatur waktu, membantu kesulitan belajar, menyediakan fasilitas, 

pemberian hadiah dan punishment.  

5.2 Limitasi Penelitian 

Penelitian ini tentunya masih membutuhkan banyak penyempurnaan karena 

terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian yang dilakukan peneliti, 

diantaranya: Keterbatasan waktu yang dimiliki informan, keterbatasan peneliti 

dalam memilih subjek penelitian sehingga subjek yang diteliti hanya sebatas pada 

Siswa dan Orangtua siswa di MTsN 1 Konawe, peneliti tidak melakukan 

penelitian lanjutan mengenai bagaimana perubahan siswa setelah diberikan 

bimbingan oleh orangtua. Oleh karena itu peneliti berharap pada penelitian 

selanjutnya dapat dilakukan penelitian terhadap para siswa yang berada di 

Konawe agar penelitian dapat dilakukan secara lebih luas bukan hanya terbatas 

pada siswa di MTsN 1 Konawe. Selain peneliti juga berharap agar penelitian 

selanjutnya memilih subjek penelitian orangtua dengan latar belakang ekonomi 

serta Pendidikan yang beragam, sehingga dapat dilihat bagaimana perbedaan 

dalam menerapkan bimbingan terhadap anak.  

5.3 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan maka penulis 

memberikan saran : 

5.3.1 Bagi Orangtua (Ayah dan Ibu), diharapkan lebih terlibat dalam 

memantau pembelajaran anak, memberikan pendampingan dalam 

belajar, membangun komunikasi, memberi motivasi, 

mendengarkan serta membantu permasalahan anak. Dalam 

mendampingi anak selama belajar dari rumah orang tua perlu 
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menerapkan beberapa hal, diantaranya 1)orang tua perlu 

memahami bagaimana karakteristik anak, bagaimana cara anak 

bisa menyerap pembelajaran dengan optimal, 2)dengarkan 

pendapat dan ide yang dimiliki anak, apa saja yang ingin anak 

pelajari dan seperti apa metode pembelajaran yang ia inginkan, 

3)orangtua perlu menguasai teknologi agar dapat mengimbangi 

anak, karena melihat anak-anak sekarang yang lebih mengetahui 

teknologi dibanding dengan orang dewasa, 4)bekerjasama dan 

tetap menjalin komunikasi dengan guru di sekolah agar dapat 

mendiskusikan perihal perkembangan anak, meminta saran 

maupun penjelasan mengenai materi pembelajaran pada anak. 

5.3.2 Bagi Siswa, diharapkan siswa lebih meningkatkan kontrol diri dan 

motivasi intrinsik dalam belajar dan sebagai bahan intropeksi untuk 

mengurangi prokrastinasi akademik  dengan cara mengatur waktu 

belajar serta mempunyai komitmen dalam menyelesaikan tugas. 

5.3.3 Bagi Sekolah, diharapkan penelitian ini dapat memberikan bahan 

evaluasi untuk mengurangi dampak prokrastinasi akademik dengan 

cara mengatur jadwal pembelajaran yang dilakukan secara online 

5.3.4 Bagi Guru, diharapkan dapat menciptakan suasana nyaman dalam 

belajar online dan mengevaluasi kegiatan belajar siswa. 


