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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan hasil pengujian

hipotesis penelitian maka dapat ditarik kesimpulan, bahwa terdapat hubungan

yang negatif (hubungan yang tidak searah) antara penyesuaian diri dengan

prokrastinasi akademiik santri kelas VII MTs Darul Hikmah Pekanbaru. Artinya

tinggi rendahnya penyesuaian diri yang dimiliki akan berpengaruh pada tinggi

rendahnya prokrastinasi akademik yang dilakukan santri. Semakin tinggi

penyesuaian diri yang dimiliki oleh santri maka akan semakin rendah

prokrastinasi akademik yang dilakukan santri. Semakin rendah penyesuaian diri

yang dimiliki oleh santri maka akan semakin tinggi prokrastinasi kademik yang

dilakukan santri.

B. Saran

Selanjutnya, berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan di atas,

ada beberapa saran yang dapat dikemukakan oleh peneliti, yaitu:

1. Bagi Santri

Sebagai santri terutama yang memiliki penyesuaian diri tinggi atau baik

hendaknya tetap mempertahankan kemampuan penyesuaian dirinya, dengan cara

bertanggung jawab menyelesaikan tugas secara mandiri dan mampu
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menyelesaikan tugas-tugas yang dibebankan tepat waktu, mampu membiasakan

diri dengan padatnya jadwal yang ada dipondok pesantren, mampu bekerja sama

dengan teman sekelompok atau sekelas dan mampu memprioritaskan pekerjaan

atau kegiatan harus diselesaikan terlebih dahulu. Sedangkan pada santri dengan

prokrastinasi akademik yang rendah agar tetap dipertahankan dengan cara

memanajemen waktu sebaik mungkin. Ada beberapa strategi manajemen waktu

untuk membantu santri agar tidak melakukan prokrastinasi.

Beberapa strategi tersebut adalah : 1) kerjakan tugas yang hasilnya dapat

diobservasi oleh orang lain dan 2) rinci tugas utama kedalam aktifitas spesifik,

konkrit, dan terurai, 3) fokuskan satu kegiatan dalam satu waktu, 4) kurangi

kebutuhan akan kesempurnaan, 5) berikan penghargan atas kemajuan yang

dicapai, serta mengingat bahwa penyesuaian diri mempengaruhi prokrastinasi

akademik disarankan agar santri lebih meningkatkan penyesuaian diri dengan cara

seperti yang telah dikemukakan sebelumnya.

2. Bagi Pihak MTs Darul Hikmah Pekanbaru

Pihak MTs diharapkan dapat membantu santri dalam menghadapi masalah

yang berkaitan dengan sistem seperti membentuk wadah atau sarana layanan

bimbingan konseling dimana pihak MTs yang berwenang menunjuk beberapa

guru wali kelas untuk merangkap sebagai guru BK. Karena sekolah bukan hanya

sebagai sarana pendidikan, akan tetapi sekolah mampu membentuk santri untuk

mampu menghadapi masalah baik dalam lingkungan internal maupun eksternal.



64

3. Bagi Ustadz dan Ustazhah

Sebagai ustadz dan ustazhah atau pengajar secara optimal meningkatkan

koordinasi yang baik. Baik dengan pihak internal sekolah seperti guru dengan

santri, guru dengan guru lainnya maupun guru dengan pimpinan pondok

pesantren. Maupun dengan pihak eksternal sekolah seperti guru dengan orangtua,

santri dengan orangtua, dan lainnya. Sehingga masalah-masalah akademik dapat

dideteksi sedini mungkin dan masalah akan teratasi dengan baik.

4. Bagi peneliti selanjutnya

Bagi peneliti yang lain, sebaiknya lebih memperhatikan variabel-variabel

lain yang diperkirakan memiliki hubungan terhadap prokrastinasi akademik

seperti keyakinan akan sesuatu hal (locus of control), dan self eficacy. Disarankan

dalam pengambilan subjek tidak terbatas pada konteks akademik sehingga

diperoleh hasil yang dapat digeneralisasikan pada populasi yang lebih luas dan

diperoleh hasil penelitian yang lebih komprehensif.

Bagi peneliti selanjutnya disarankan juga agar pada saat melakukan try out

agar lebih memperhatikan situasi dan kondisi agar diproleh hasil yang maksimal.

Karena dalam penelitian ini pada saat try out banyak aitem yang gugur yang

kemungkinan besar disebabkan oleh kurang tepatnya pemilihan waktu dalam

menyebarkan skala try out.


